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1. Hyrje

1 Agjencia për Shërbime Mediatike Audi dhe Audiovizive. 2018. Të dhënat për arritjen e radio-stacioneve dhe për pjesën 
shikueshlmërisë së përgjithshme të stacioneve televizive, (kuartali i parë  I vitit 2018). Shkup: ASHMAA.

 E qasshme në: https://bit.ly/2wAKSCU

2 Raporti është i qasshëm në: https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2017/macedonia 

Korrupsioni si fenomen shoqëror paraqet një 
nga sfidat kryesore për zhvillimin e një shoqërie të 
shëndoshë. Nuk ekziston asnjë shoqëri që është 
imune ndaj korrupsionit, si dukuri devijante; mi-
rëpo dallimet kryesore në aspektin e prirjes ndaj 
korrupsionit në mesin e shoqërive, lidhen me zhvi-
llimin dhe zbatimin e mekanizmave më efektive për 
identifikimin dhe sanksionimin e tij. Maqedonia, e 
cila rrugën e vet drejt pavarësisë e filloi me tranzi-
cionin në një sistem të ri shoqëror, akoma është një 
vend në të cilin korrupsioni i përshkon pothuajse të 
gjitha sferat e shoqërisë. Edhe pse analizat tregojnë 
se ekziston vetëdija e publikut për problemin me 
korrupsionin, lufta kundër korrupsionit është e cun-
guar nga kultura e mosndëshkimit.

Mediat, në këtë kontekst, paraqesin një nga 
hallkat kyçe në luftën kundër korrupsionit: përmes 
identifikimit të veprimeve korruptive; përmes infor-
mimit të publikut dhe të institucioneve kompeten-
te, e me këtë edhe pjesëmarrjes në krijimin e tokës 
pjellore - klimës për luftën kundër korrupsionit. Kjo, 
nënkuptohet, është e mundur në një mjedis që mu-
ndëson dhe inkurajon hulumtimin, qasjen deri në 
informatat dhe shprehjen e lirë dhe raportimin. Me 
pak fjalë, potenciali i medias për të përmbushur 
rolin e vet watchdog, varet nga një konstelacionin 
më i gjerë i  marrëdhënieve – raport i hapur dhe 
transparent i autoriteteve, përgjegjshmëri tek insti-
tucionet kompetente, disponueshmëria e resurseve 

financiare dhe njerëzore për përpunimin përkatës 
të temave të këtij lloji.

Edhe në epokën e internetit dhe të formave të 
reja të komunikimit dhe informimit, televizioni e 
ruan rolin e vet në informimin e publikut. Mënyra 
se si është formësuar informimi mediatik, ka ndikim 
të fuqishëm mbi mënyrën se si ato do të trajtohen 
në publik. Në Republikën e Maqedonisë, krahas ser-
vsit radiodifuziv i cili operon  përmes dy kanaleve, 
janë aktive edhe pesë stacione të tjera kombëtare 
televizive terestriale, si dhe një numër më i madh i 
televizive kabllovike1.

Në dekadën e kaluar lanë gjurmë tendencat e 
forta për kufizimin e lirisë së raportimit, tendenca 
të cilat janë të notuara në disa analiza dhe rapor-
te nga institucionet ndërkombëtare që punojnë në 
këtë fushë. Sipas raportit të fundit të Freedom Ho-
use (për vitin 2017), mediat e vendit janë vlerësuar 
“jo të lira”2. Në kuadër të raportit është konkluduar 
se mediat mbeten të polarizuara sipas vijës politike, 
si dhe se kjo arrihet përmes praktikës së vetëcen-
surës midis redaktorëve dhe gazetarëve. Presioni 
mbi gazetarët ruhet edhe përmes presioneve të 
drejtpërdrejta, por edhe sulmeve fizike, por edhe 
ndjekjeve gjyqësore të gazetarëve. Raporti i fundit 
i Komisionit Evropian, konkludon se ndonëse vëre-
het një presion i reduktuar ndaj mediave dhe lirisë 
më të madhe në raportim, ende ekzitojnë procese 
përmbushja e të ciëve do të rezultonte me përpa-
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rimin thelbësor të gjendjeve në sektorin e medias, 
sidom os në aspektin e reformave të domosdohme 
në kuadër të servisit radiodifuziv publik3.

Korrupsioni e distorzon zhvillimin ekonomik 
dhe shoqëror, m ç’rast skemat e instaluara një herë 
të korrupsionit, kanë tendencë të pezistojnç, duke 
krijuar kulturë të krimialitetit dhe mosndëshkimit4. 
Në një situatë ku vendi gati dy dekada pa sukses 
përpiqet t’i kapërcejë “sëmundjet e tranzicionit”, 
ndër të cilat vend prominent ka korrupsioni, rapor-
timi medial mbi korrupsionin paraqet një aspekt te-
jet relevant të ndërtimit të kulturës për aktivizëm 
qytetar dhe kulturës së ndëshkimit. Kjo bëhet ako-
ma më e rëndësishme në kushte kur në një periu-
dhë relativisht të shkurtër u mbyllën disa media të 
shtypura. Mediat luajnë rol kyç në zhvillimin e vetë-
dijes publike për ekzistimin e problemit të korrup-
sionit, shkaqet dhe pasojat për dhe prej tij. Roli i 
tyre në luftën kundër korrupsionit mund të jetë më 
shumë ose më pak i drejtpërdrejtë, nga zbulimi i 
rasteve të korrupsionit, raportimi mbi problemin e 
sanksionimit të korrupsionit, si dhe analiza dhe ra-
portimi për klimën më të gjerë shoqërore në plura-
lizmin politik, debat aktiv publik dhe llogaridhënie e 
politikanëve dhe institucioneve.

Megjithatë, ky funksion i mediave, sidomos 
në kushte të tejngopshmërisë në tregun  mediatik, 

3 Еuropean Commission. 2018. The Former Yugoslav Republic of Macedonia 2018 Report.
 E qasshme në: https://www.sobranie.mk/content/republic-of-macedonia-report%2017.4.18.pdf 

4 Stapenhurst, Rick. 2000. The Media’s Role in Curbing Corruption. World Bank Institute..

varësisë së lartë financiare të mediumeve, të 
shoqëruar me presione të llojeve të ndryshme, mund 
të dëmtohen seriozisht. Efektiviteti i mediave në 
përmbushjen e këtij misioni, varet nga qasshmëria 
dhe liria për akses deri tek informacionet, ekzistimi i 
një klime mediatike që e mbështet lirinë e të shpre-
hurit, si dhe respektimi i standardeve profesionale 
dhe etike nga ana e gazetarëve dhe redaktorëve.

Kjo analizë është realizuar në kuadër të projek-
tit “Së bashku në luftën kundër korrupsionit”, finan-
cuar nga Delegacioni i Bashkimit Evropian, përmes 
programit IPA - Instrumenti për shoqëri civile dhe 
mediat 2016 - 2017. Qëllimi i këtij raporti është që 
të vlerësohet natyra dhe tipologjia e raportimit me-
diatik për (anti) korrupsionin në Maqedoni, si dhe 
respektimin e parimeve udhëheqëse të gazetarisë. 
Ky raport hulumtues ka për qëllim të analizojë in-
formimin mediatik mbi tema që lidhen me korrup-
sionin në kuadër të pesë televizioneve kombëtare 
në periudhën prill-korrik 2018. Krahas monitorimit 
të lajmeve qendrore në mediat e synuara, u reali-
zuan edhe intervista kualitative me palët e prekura. 
Rezultatet nga analiza janë prezantuar në kapitujt e 
mëposhtëm. Pjesa dërmuese e rezultateve nga për-
punimi statistikor i të dhënave, janë prezantuar në 
Aneksin 1; pjesëmarrësit me të cilët u realizuan in-
tervistat kualitative, janë prezantuar në Aneksin 2.
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2. Metodologjia
Duke pasur parasysh qëllimin e analizës (rapor-

timi medial mbi korrupsionin), hulumtimi u bazua 
në një qasje metodologjike kuantitative dhe ku-
alitative. Metodologjia kuantitative u përdor për 
mbledhjen dhe analizën e të dhënave nga lajmet 
qendrore të pesë televizioneve kombëtare: MTV 1, 
MTV 2, Sitel, Telma dhe Alsat-M. Lajmet qendrore 
të këtyre televizioneve u incizuan për një periudhë 
tremujore (90 ditë) - nga data 13.04.2018 deri më 
13.07.2018. Mediat që ishin subjekt i monitorimit 
emetojnë lajme qendrore në kohëzgjatje prej 30 
minutash. Materialet e incizuara u analizuan, ndër-
sa të dhënat relevante lidhur me njësitë e analizës 
(kontributet për korrupsionin)  u futën në bazën e 
të dhënave. Të dhënat e marra ishin lëndë e përpu-
nimit statistikor dhe analizës. Në kuadër të analizës 
iu përfshinë 406 kontribute të transmetuara në te-
levizionet që ishin subjekt i analizës në periudhën e 
lartpërmendur. Rezultatet nga analiza kuantitative 
janë prezantuar në kapitujt që vijojnë. Rezultatet e 
plota të analizës janë bashkangjitur në Aneksin 1 të 
këtij dokumenti.

Analiza kuantitative e të dhënave u realizua në 
bazë të indikatorëve të mposhtëm:

• Numri i kontributeve. Ky është indikatori i parë 
që jep informata për përfaqësimin kuantitativ 
të temave të lidhura me korrupsionin, respekti-
visht sa është tema e korrupsionit e pranishme 
në hapësirën mediatike. Në kuadër të analizës 
u shqyrtua edhe numri i kontributeve sipas me-
dias, si dhe frekuenca e publikimit të kontribu-
teve mbi korrupsionin.

• Gjatësia e kontributit. Bëhet fjalë për një in-
dikator me të cilin matet hapësira mediatike e 
rezervuar për raportimin e korrupsionit. Megji-
thëse numri i kontributeve mund të jetë i lartë, 
gjatësia e kontributit vë në dukje rëndësinë që 
i jepet lajmit, si dhe përkushtueshmërinë në 
mbulimin e rastit.

• Tema e kontributit. Kontributet u analizuan si-
pas temës, respektivisht sipas rasteve të cilave 
u referoheshin. дасфда

• A bëhet fjalë për lajm kryesor apo dytësor. Ky 
është një indikator i rëndësishëm, i cili çon në 
trajtimin dhe rëndësinë e përgjithshme që me-
diumi ia kushton lajmit. Dhënia e statusit të laj-
mit kryesor, jo vetëm që e potencon rëndësinë 
e vetë temës, por gjithashtu kontribuon që të 
shihet nga një numër më i madh shikuesish.

• Zhanri (lajmi, komenti ose analiza). Bëhet fjalë 
për një indikator në lidhje me  atë se si infor-
mohet mbi temat që lidhen me korrupsionin. 
Kategoria “lajm” i referohet kontributeve në të 
cilët transmetohen vetëm informacione për ra-
ste të caktuara. Kategoria “koment” nënkupton 
që lajmi është pasuar nga një narracion shtesë 
që shpreh qëndrimin/opinionin e gazetarit/me-
dias. Kategoria “analizë” përfaqëson një qasje 
më gjithëpërfshirëse në trajtimin e temës, e pa-
raprirë nga hulumtimi, konsultimi me të paktën 
tre burime dhe vendosjen e lidhjeve kauzale 
ndërmjet të dhënave. Supozimi themelor i ana-
lizës është se pikërisht analizat mund të kenë 
ndikim dhe kontribut më të madh në luftën 
kundër korrupsionit.



10 Raportimi mediatik për korrupsionin në Maqedoni: rezultatet nga hulumtimi

• A i referohet lajmi një ngjarjeje aktuale ose një 
ngjarjeje nga e kaluara. Në kuadër të këtij indi-
katori u analizua nëse mediat janë të fokusuara 
në ngjarjet aktuale (zbulimi i rasteve të reja, ose 
mbulimi i procedurave rrjedhëse që lidhen me 
rastet e korrupsionit) ose në rastet nga e kaluara.

• Niveli i relevancës së lajmit (kombëtar, rajo-
nal ose lokal). Bëhet fjalë për një indikator që 
synon të tregojë nëse artikujt trajtojnë tema 
me rëndësi kombëtare, rajonale apo lokale.

• Toni i lajmit (neutral, kritik, miratues ose i njëan-
shëm). Në kuadër të analizës u adresua edhe 
çështja për atë se çfarë toni është përdorur gjatë 
raportimit, a përdoret një ton neutral (kur edhe 
lajmi dhe narracioni janë prezantuar në terma ne-
utralë), kritik (kur tema dhe narracioni e prezantoj-
në lajmin në ton negativ), miratues (kur tema ose 
narracioni përmbajnë ton pozitiv) ose i njëanshëm 
(kur bëhet fjalë për raportim të njëanshëm).

• A përmban lajmi reagim nga ndonjë parti po-
litike; radhitja e prezantimit të reagimeve nga 
partitë politike. Partitë politike janë relevan-
te nga dy aspekte: e para, si burim informaci-
oni për ndikimet potenciale korruptive, dhe e 
dyta, si palë e interesuar në rastet e lidhura me 
korrupsionin. Në kuadër të analizës, u shqyrtua 
se cilat deklarata (nga cilat parti politike) janë 
prezantuar si të para dhe cilat si të dyta.

• A paraqet reagimi i partisë politike kreun e 
lajmit. Siç u cek më parë, partitë politike në ra-
ste të caktuara mund të jenë burim informaci-
oni rreth rasteve potenciale të korrupsionit. Në 
këtë rast, indikatori është i fokusuar në atë që 
të konstatojë se ku deklarata e partisë politike i 
jep informatat themelore për lajmin.

• A i referohen lajmet ndonjë institucioni dhe 
 cilit institucion? Me këtë  indikator insistohej 

që të identifikohen institucionet të cilave u re-
ferohet çrast ose institucionet që janë kompe-
tente pët zgjidhjen e rastit.

• A i referohet lajmi ndonjë organizate të 
shoqërisë civile dhe cilës. Ky indikator është 
relevant nga aspekti i përfshirjes së organizata-
ve civile si një aktor relevant në fushën e luftës 
kundër korrupsionit. Në kontekst të këtij indi-
katori, u analizua se deri në ç’masë organizatat 
qytetare janë burime të lajmit të korrupsionit, 
sa nga puna e tyre në fushën e korrupsionit 
është prezantuar në mediat.

• Në sa burime bazohet lajmi. Ky indikator është 
i lidhur me standardet profesionale gjatë rapor-
timit mbi korrupsionin. Korrupsioni është një 
fenomen, prezantimi i të cilit lidhet me punën 
e mundimshme kërkimore, duke konsultuar bu-
rime të shumta (të paktën tre) dhe me prezan-
timin e perspektivave nga disa palë të prekura. 
Në këtë kontekst, në kuadër të analizës u shqyr-
tua thukshmëria gjatë raportimit, respektivisht 
nëse kemi të bëjmë me raportim të njëanshëm, 
si dhe numri i burimeve të shfrytëzuara.
Paralelisht me aktivitetet e monitorimit janë 

zhvilluar intervista gjysmë të strukturuara me grupet 
e interesit - gazetarët dhe redaktorët e televizione-
ve, mediave të shkruara dhe portaleve online. Anali-
za kuantitative e të dhënave mund të japë vetëm in-
dikacione mbi gjendjet dhe tendencat në raportimin 
mbi korrupsionin në një interval kohor të kufizuar. 
Raportimi mbi korrupsionin, në këtë aspekt, është 
formësuar nga më shumë faktorë që kanë të bëjnë 
me mjedisin e brendshëm dhe të jashtëm në të cilin 
operojnë mediat dhe gazetarët. Në këtë kontekst, 
qëllimi i intervistave ishte që të fitohen njohuri më 
të thella për rrethanat specifike që i japin formë 
raportimit medial për korrupsionin, sfidat me të ci-
lat ndeshen mediat e  ndryshme në raportimin për 
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korrupsionin dhe në ç’mënyrë mund të përmirëso-
hen gjendjet. Në kuadër të kësaj ankete janë realizu-
ar pesëmbëdhjetë intervista gjysmë të strukturuara 
me gazetarët dhe redaktorët. Lista e respondentëve 
është bashkangjitur në Aneksin 2 të këtij dokumenti.

Një nga sfidat kyçe që u imponua në fillim të ana-
lizës lidhej për formulimit të rregullave të qarta dhe 
parametrave sipas të cilave do të bëhet kodimi i të 
dhënave. E para kishte të bëjë me operacionalizimin 
e nocionit korrupsion. Në përgjithësi, korrupsioni 
përkufizohet si sjellje e pandershme apo mashtrue-
se e personave në pozita të pushtetit, që në mënyrë 
tipike përfshin mitën. Respektivisht, korrupsioni 
mund të përkufizohet si shpërdorim i pushtetit pu-
blik për përfitime personale ose për të mirën e gru-
pit ndaj të cilit personi është lojal. Korrupsioni më 
së shpeshti ndodh në fushat e kryqëzimit të sektorit 
publik dhe atij privat. Bëhet fjalë për një definicion 
mjaft të gjerë, si në aspektin e shtrirjes së palëve të 
prekura (njerëz në pozitat e pushtetit), ashtu edhe 
në aspektin e veprimeve të përshkruara si korrup-
sion (sjellje mashtruese apo sjellje e pandershme, 
që zakonisht përfshin mitën). Në këtë aspekt, në 
analizën u përfshinë artikujt që kanë të bëjnë me 
njerëzit – bartës të tanishëm ose të mëparshëm të 
funksioneve publike, si dhe persona të punësuar në 
organet shtetërore, respektivisht personat që pu-
nojnë në pozicione që janë me interes publik.

Përcaktimi i operacionalizimit preciz për atë që 
paraqet sjellje mashtruese të pandershme për të 
krijuar përfitim personal ishte edhe një sfidë  gjatë 
grumbullimit të të dhënave. Problemi shfaqet kur në 
këtë përkufizim futet sjellja që paraqet tejkalimin e 
autorizimeve, veprim joadekuat, pa pasur mundësi që 
qartë të apostrofohet synimi për realizim të përfitimit 
personal. Respektivisht, ajo që korrupsionin  e veçon 
nga llojet e tjera të veprimit devijues, është synimi; 
synimi për të realizuar përfitim personal në mënyrë të 
drejtpërdrejtë ose të tërthortë. Problemi i vërtetë që 

ndodh kur mediat nuk janë në gjendje që të vendosin 
lidhje direkte ndërmjet veprimit të kryer dhe synimit 
për të arritur përfitim personal. Kjo lidhje nuk është 
gjithmonë e dukshme dhe më së shpeshti vështirë 
përdëftohet. Për këtë arsye, shumica e lajmeve vendo-
sin më shumë ose më pak indikacion për veprim po-
tencial korruptiv. Artikujt që u përfshinë me aktivitetet 
monitoruese, në këtë kontekst, përfshijnë jo vetëm 
akuza të drejtpërdrejaë dhe procedura që lidhen me 
rastet e korrupsionit, por edhe indikacione indirekte 
për aktivitetet potenciale korruptive.

Përveç kësaj, është e nevojshme të përmendet 
se periudha në të cilën u realizua monitorimi ishte 
atipike në aspektin e përmbajtjes që ka një vend pro-
minent  në raportimin mediatik. Gjegjësisht, periud-
ha kur monitorimi është realizuar ishte një periudhë 
në të cilën një hapësirë e madhe mediatike i ishte 
lënë temave që lidhen ne marrëdhëniet politike të 
jashtme, respektivisht negociatat për emrin e shte-
tit, rekomandimi për fillimin e negociatave me BE-në 
dhe ftesa për në NATO. Bëhet fjalë për një periudhë 
në të cilën tema kryesore gjatë lajmeve qendro-
re ishin kontributet me informacione për rrjedhën 
e negociatave, si dhe tema të tjera të politikës së 
jashtme. Gjatë kësaj periudhe raportimi për çështje 
tjera, përfshirë edhe problemin e korrupsionit, nga 
ana e shumë medieve kishte domethënie dytësore.

Krahas kësaj, kjo është një periudhë gjatë së 
cilës janë mbuluar intensivisht proceset gjyqësore 
për rastet e ngritura nga Prokuroria Speciale Publi-
ke (PSP). Shumica e lajmeve në këtë periudhë u për-
kasin informacioneve rrjedhëse për ecurinë e gjyki-
meve dhe aktgjykimeve të shqiptuara. Mund të 
konstatohet se një numër jashtëzakonisht i vogël i 
rasteve të reja të korrupsionit janë raportuar, ndër-
sa numri i analizave gjithëpërfshirëse është akoma 
më i vogël. Në kapitujt e mëposhtëm janë prezan-
tuar analizat nga monitorimi dhe analiza kualitative.
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3. Rezultatet nga monitorimi 

3.1 Numri	i	lajmeve
Gjatë monitorimit janë notuar 406 kontribute 

individuale në lidhje me korrupsionin, respektivisht 
rreth 135 kontribute në muaj, ose rreth 4 kontribute 
në ditë - rreth një kontribut në ditë për medium. 
Analiza e të dhënave sipas mediumit, tregoi se më 
së shumti lajme të këtilla kanë qenë të përfaqësuara 
në TV Telma, respektivisht më shumë se një e katërta 
e të gjitha kontributeve mbi korrupsionin janë pre-
zantuar në këtë medium (rezultatet janë paraqitur 
në Tabelën/Grafikonin 1). Gjegjësisht, ky medium 
dallohet për nga informimi mbi korrupsionin. Kraha-
simisht, tek mediat e tjera që u përfshinë në monito-
rim, vërehet një përqindje ndjeshëm më e ulët dhe 
pothuajse uniforme e raportimit mbi korrupsionin, 
sidomos ndërmjet Alsat-M dhe Sitel, e pastaj ndër-
mjet MTV 1 dhe 2, të cilat më së paku raportojnë për 
temat e korrupsionit.

Numri i kontributeve të prezantuara lidhur me 
korrupsionin gjatë periudhës kur është realizuar mo-

nitorimi duhet të analizohet në dritën e zhvillimeve 
aktuale në vend. Përkatësisht, siç u tha, periudha e 
raportimit që u analizua u shënua me tema dhe laj-
me për politikën e jashtme - negociatat mbi emrin, 
marrjen e rekomandimit për fillimin e negociatave për 
hyrje në BE dhe ftesa për hyrje në NATO. Këto ngjar-
je dominonin në lajmet qendrore, me ç’rast mund të 
konsiderohet si një faktor që kontribuoi në mbulimin 
më të ulët të temave të lidhura me korrupsionin.

Shikuar në përgjithësi, mund të konstatohet se 
numri i artikujve që lidhen me korrupsionin nuk është 
i vogël, ndonëse ekzistojnë dallime të konsideruesh-
me në mbulimin e temave të lidhura me korrupsi-
onin në media të ndryshme. Është shqetësuese që 
këto tema janë më së paku të mbuluara në servisin 
publik, veçanërisht pasi që bëhet fjalë për tema me 
interes të rëndësishëm publik. Raportimi i rasteve të 
korrupsionit në këtë kontekst është lënë pas dore, 
krahasuar me numrin e kontributeve të paraqitur në 
mediat e tjera.

Tabela / Grafikoni 1. Numri i kontributeve për korrupsionin sipas mediumit.

TV kanali
Frekuenca Përqindja Përqindja valide Përqidnja kumulative 

MTV1 72 17.7 17.7 17.7
MTV2 65 16.0 16.0 33.7
Sitel 78 19.2 19.2 53.0

Telma 111 27.3 27.3 80.3
Alsat 80 19.7 19.7 100.0

Gjithsej 406 100.0 100.0
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3.2 Gjatësia	e	lajmeve	për		korrupsionin
Gjatësia e kontributeve u analizua me qëllim që 

të identifikohet hapësira mediale e rezervuar për 
informimin mbi korrupsionin. Kur është fjala për 
gjatësinë e kontributeve të emetuara, analiza sta-
tistikore tregoi se gjatësia mesatare është 1.9 mi-
nuta (Tabela / Grafikoni 16 në Aneksin 1), me një 
devijim të konsiderueshëm ndërmjet kontributeve. 
Gjegjësisht, gjatësia e kontributeve ndryshon në 
mënyrë të konsiderueshme nga më e ulëta prej 15 
sekondash, deri në 12 minuta e 16 sekonda. Kon-
tributi më i gjatë i emetuar në temën korrupsion, 
është emetuar në televizionin Sitel dhe ka të bëjë 
me një intervistë me ish-kryeministrin Nikolla Gru-
evski për aktgjykimin e tij në rastin "Tanku". Në qoftë 
se përjashtohet ky kontribut, kohëzgjatja mesatare 
e kontributeve në të cilat raportohet për korrupsio-
nin, do të ishte shumë më e shkurtër, duke përfshirë 

edhe kohën mesatare që Televizioni Sitel e rezervon 
për raportimin e korrupsionit.

Krahasimi i kohëzgjatjes mesatare të kontri-
buteve për korrupsionin sipas medias tregoi se TV 
Telma, krahas fakti se ka emetuar numër më të 
madh të kontributeve që lidhen me korrupsionin, 
gjithashtu ka edhe kohëzgjatjen më të gjatë mesa-
tare të kontributeve (të dhënat janë paraqitur në 
Tabelën / Grafikonin 2). Pas saj vjen Siteli dhe MTV 
2, Alsat-M, ndërsa MTV 1 ka gjatësinë mesatare më 
të ulët të transmetimeve. Të dhënat tregojnë se 
përveç asaj që kanalet e servisit publik kanë emetu-
ar  më së paku kontribute për korrupsionin, ata (si-
domos në rastin e MTV 1) kanë edhe gjatësinë më 
të ulët mesatare të kontributeve për korrupsionin, 
gjë që edhe një herë konfirmon se kjo temë është e 
margjinalizuar në politikën redaktuese të medieve, 
puna e të cilave financohet nga qytetarët dhe duhet 
t'i shërbejë interesit publik.
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Tabela / Grafikoni 2. Gjatësia mesatare e lajmit sipas mediumit (n minuta).

Gjatësia mesatare e lajmit sipas medias
Gjatësia e lajmit 

TV kanali Gjatësia mesatare  (minuta) Numri Devijimi standard
MTV1 1.1775 72 .72937
MTV2 2.0123 64 1.09611
Sitel 2.0179 78 1.65009

Telma 2.2329 111 .81745
Alsat 1.9786 80 .82549

Gjithsej 1.9188 405 1.11536

3.3 Pozicioni	i	lajmit

Krahas numrit të lajmeve të emetuara dhe 
kohëzgjatjes së tyre, relevante për analizën ishte 
edhe pozicioni i lajmit në renditjen e lajmeve, res-
pektivisht a bëhet fjalë për lajm kryesor apo dytësor. 
Ky indikator është relevant në më shumë aspekte. E 
para, e tregon trajtimin e përgjithshëm të korrup-
sionit në kuadër të politikës redaktuese të medias 
(relevanca e korrupsionit si temë). E dyta, është 
indikator për intencën e medias që tema të arrijë 
deri te publiku. Prezantimi i kontributit si lajm krye-
sore ose prezantimi i tij në paralajmërimin kryesor 
të lajmeve ndikon drejtpërdrejt në rritjen e numrit 
të njerëzve të informuar rreth lajmit. Raportimi për 
korrupsionin si lajm sekondar jo vetëm që temës i 
jep kontekst margjina, por mund të ndikojë në atë 
që lajmi të ndiqet nga më pak shikues.

Të gjitha kanalet televizive që ishin subjekt i 
monitorimit kishin paralajmërim në lajmet kryeso-
re. Vendim për atë nëse një lajm është trajtuar si 
kryesor u mor në bazë të asaj nëse është cekur në 
tre kontributet e para të emetuara dhe/ose a është 
përfshirë në paralajmërimin e lajmeve kryesore. 
Duhet të theksohet se më shumë shtëpi televizive 
praktikonin që lajmin për korrupsionin, edhe pse të 
paralajmëruar si kryesore, t’i emetojnë para për-

fundimit të lajmeve (madje edhe në fund të lajme-
ve nga rubrika), gjë që e vë në pikëpyetje ndikimin e 
këtyre praktikave. Sipas të dhënave nga monitorimi, 
rreth një e treta (134 nga 406 kontribute të emetu-
ara) nga kontributet e emetuara për korrupsionin 
janë emetuar si lajm kryesore (Tabela / Grafiku 17 
në Aneksin 1). Bëhet fjalë për një shifër e cila ndonë-
se jo e madhe, interpretimi i saj duhet të shqyrto-
het në kontekstin të indikatorëve të tjerë, para së 
gjithash tema dhe zhanri, të cilat janë elaboruar më 
gjerësisht në konkluzionin e këtij kapitulli.

Analizat e të dhënave sipas kanalit televiziv tre-
gojnë se Alsat-M dhe MTV 2 kanë numrin më të 
madh të lajmeve të emetuara si lajme kryesore në 
kuadër të programit të tyre (të dhënat janë paraqitur 
në Tabelën / Grafikonin 3). MTV 2 dhe Alsat-M pri-
jë me lajmet për korrupsionin si lajme kryesore, me 
më shumë se 40% të kontributeve për korrupsion të 
emetuara si lajme kryesore. Pas tyre vijon televizio-
ni Telma, me më shumë se një e treta e lajmeve për 
korrupsionin të emetuara si lajme kryesore. Përqindja 
më e ulët është vërejtur në MTV 1, ku vetëm 16.7% e 
kontributeve për korrupsionin janë emetuar si lajme 
kryesore. Është interesante të shënohet dallimi mes 
dy mediave të servisit publik (MTV 1 dhe MTV 2), tek 
të cilat  vërehet një ndryshim i konsiderueshëm në 
pozicionimin e temave që lidhen me korrupsionin.
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Tabela / Grafikoni 3. Lajmet kryesore dhe dytësore sipas kanalit TV.

ТV	kanali	*	A	është	lajmi	kryesor	ose	dytësor?	Crosstabulation
A është lajmi kryesor ose jokryesor? Gjithsejpo jo

TV kanali

MTV1 Numri 12 60 72
% në suaza të TV kanalit  16.7% 83.3% 100.0%

MTV2 Numri 28 37 65
% në suaza të TV kanalit  43.1% 56.9% 100.0%

Sitel Numri 20 58 78
% në suaza të TV kanalit  25.6% 74.4% 100.0%

Telma Numri 40 71 111
% në suaza të TV kanalit  36.0% 64.0% 100.0%

Alsat Numri 34 46 80
% në suaza të TV kanalit  42.5% 57.5% 100.0%

Gjithsej Numri 134 272 406
% në suaza të TV kanalit  33.0% 67.0% 100.0%

Përveç kësaj, analiza e të dhënave sipas pjesë-
marrjes së lajmeve kryesore dhe sekondare brenda 
kategorisë tregon se Telma TV kishte pjesën më të 
madhe të korrupsionit të lajmeve të korrupsionit 
(si rezultat i numrit të përgjithshëm të çështjeve të 

korrupsionit të raportuara nga kjo stacion televi-
ziv), pasuar nga Alsat-M dhe MTV 2, ndërsa përqin-
dja më e ulët e lajmeve kryesore për korrupsionin 
është Sitel dhe MTV 1 (të dhënat janë paraqitur në 
Tabelën 1 / Grafikët 18 në Shtojcën 1). 
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3.4 Zhanri
Në kuadër të analizës së monitorimit u shqyr-

tua edhe mbulimi i lajmeve sipas zhanrit. Faktiki-
sht, duke pasur parasysh se korrupsioni është një 
temë mbulimi i së cilës kërkon konsultim me një 
numër më të madh të burimeve dhe mund më in-
tensiv hulumtues, analiza insistonte të zbulojë se 
në ç’mënyrë prezantohen lajmet për korrupsionin. 
Shumica dërrmuese e kontributeve i përkasin ka-
tegorisë "lajm", respektivisht transmetimi i infor-
macioneve pa ndonjë analizë apo koment të gjerë. 
Vetëm 8.9% e kontributeve të emetuara në lajmet 
qendrore paraqisnin analiza, në kuadër të të cilave 
ishin konsultuar disa burime dhe ku u insistua që të 
fitohen njohuri më të thella mbi këtë temë (rezul-
tatet janë paraqitur në tabelën / grafikonin 19 në 
Aneksin 1).

Gjatë interpretimit të të dhënave, duhet pasur 
parasysh llojin e programit televiziv që është subjekt 
i monitorimit. Lajmet qendrore kishin kohëzgjatje 
të kufizuar prej gjysmë ore, në kuadër të të cilave 
janë prezantuar informacione aktuale rreth zhvilli-
meve aktuale në vend, rajon dhe në botë, ku ek-
ziston hapësirë e kufizuar kohore për prezantimin 
e analizave gjithëpërfshirëse. Megjithatë, mbetet 
konstatimi se numri i analizave të regjistruara në 
kuadër të monitorimit është jashtëzakonisht i ulët.

Analiza e të dhënave sipas kanalit tregoi se 
numri më i madh i kontributeve-analiza dominojnë 
tek TV Alsat-M, e ndjekur nga televizioni Telma. Te-
levizionet Telma dhe Sitel prijnë me numrin e kon-
tributeve-komente, ndërsa MTV 1 dhe MTV2 kanë 
numrin më të madh të kontributeve ku transmeto-
hen lajme (të dhënat janë paraqitur në Tabelën / 

Grafikonin 4). Duhet të nënvizohet se më së shumti 
analiza të regjistruara në kuadër të monitorimit janë 
vërejtur te shtëpitë televizive që kanë programe të 
veçanta që merren me gazetari investigative  të ra-
steve të korrupsionit. Në raste të caktuara, analizat 
e prezantuara në kuadër të lajmeve qendrore ishin 
paralajmërim ose syzhe e reportazheve dhe stor-
jeve të përpunuara dhe të prezantuara në tërësi 
për nevojat e programeve të veçanta të emetuara 
në televizionet. Respektivisht, numri i kontribu-
teve-analiza është pritshëm më i madh në kuadër 
të shtëpive televizive që kanë ekipe që punojnë në 
storje investigative. Numri i analizave n kuadër të 
shtëpive televizive të cilat nuk kanë programe të 
veçanta është dukshëm më i ulët, i parëndësishëm 
në krahasim me kontributet nga kategoritë tjera.

Përveç kësaj, analiza e të dhënave në kuadër 
të kategorisë (zhanër) kryeson Alsat-M me më së 
shumti kontribute - analiza  për korrupsionin, pasu-
ar nga televizioni Telma. Televizionet Sitel, MTV 1 
dhe MTV 2 kanë një përqindje dukshëm më të ulët 
të lajmeve-analiza për korrupsionin në lajmet e tyre 
qendrore (Tabela / Grafikoni 20 në Aneksin 1).

Krahas kësaj, edhe në këtë rast vërehet se ndër 
kanalet e servisit publik, kontribute-analiza thuajse 
nuk janë të përfaqësuara, respektivisht, gjatë gjithë 
periudhës së monitorimit, është vërejtur vetëm një 
analizë e emetuar në MTV 2. Mungesa e analizave 
në kanalet e servisit publik është problematike nga 
aspekti që servisi publik, i cili disponon me dukshëm 
më shumë resurse (materiale dhe njerëzore) sesa 
shumë media private, nuk bën përpjekje të eksplo-
rojë dhe të prezantojë tema që lidhen me korrupsi-
onin, e që janë me interes publik.
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Tabela / Grafikoni 4. Përfaqësimi për nga zhanri i kontributeve mbi korrupsionin kanalit TV.

TV	kanali	*	Zhanri	Crosstabulation
Zhanri Gjuthsejlajmi komenti analiza

TV kanali

MTV1 Numri 62 10 0 72
% në suaza të TV kanalit  86.1% 13.9% 0.0% 100.0%

MTV2 Numri 64 0 1 65
% në suaza të TV kanalit  98.5% 0.0% 1.5% 100.0%

Sitel Numri 51 25 2 78
% në suaza të TV kanalit  65.4% 32.1% 2.6% 100.0%

Telma Numri 57 40 14 111
% në suaza të TV kanalit  51.4% 36.0% 12.6% 100.0%

Alsat Numri 61 0 19 80
% në suaza të TV kanalit  76.3% 0.0% 23.8% 100.0%

Gjithsej Numri 295 75 36 406
% në suaza të TV kanalit  72.7% 18.5% 8.9% 100.0%

MTV 1 MTV 2 Sitel Telma Alsat

lajmi
komenti
analiza

Zhanri60

40

20

0

Co
un

t

TV kanali



18 Raportimi mediatik për korrupsionin në Maqedoni: rezultatet nga hulumtimi

3.5 Përfqaësimi	i	ngjarjeve 
aktuale	dhe	të	kaluara

Në kuadër të analizës, u shqyrtua edhe sa nga 
kontributet e emetuara kanë të bëjnë me ngjar-
je rrjedhëse ose ngjarje nga e kaluara. Rezultatet 
treguan se një pjesë e rëndësishme e kontribute-
ve të emetuara kanë të bëjnë me ngjarjet aktua-
le, rastet aktuale të korrupsionit, ose procedurat 
në vazhdim (procedurat gjyqësore) për rastet e 
korrupsionit nga e kaluara. Duke pasur parasysh 
se në periudhën në të cilën është kryer monitori-
mi, ishin aktuale procedurat gjyqësore të iniciuara 
nga PSP-ja ndaj zyrtarëve të qeverisë së mëpar-
shme, ishte e lartë përqindja e kontributeve që 
kishin të bëjnë me këto raste dhe këto lajme u 
trajtuan si aktuale. Rezultatet janë pasqyruar në 
Tabelën / Grafikonin 21 në Aneksin 1.

Analiza e të dhënave sipas kanalit televiziv 
tregoi se ekzistojnë dallime në raportimin, me 
ç'rast MTV 2 dhe Siteli si shtëpi televizive që më 
së shumti i mbulojnë ngjarjet aktuale. Për shtëpi-
të e tjera televizive, përqindja është përafërsisht e 
njëjtë, me ç'rast mbetet konstatimi se rastet aktu-
ale dominojnë në lajmet qendrore (rezultatet janë 
paraqitur në Tabelën / Grafikonin 5).

Analiza e të dhënave sipas kategorisë (a ka të 
bëjë lajmi me një ngjarje aktuale ose një ngjarje nga 
e kaluara) tregoi se televizionet Telma dhe Sitel TV 
kishin pjesën më të madhe në raportimin e ngjarje-
ve aktuale, ndërsa pjesa e MTV2 dhe Alsat-M është 
e barabartë dhe disi më e ulët, ndërsa pjesë më të 
vogël ka MTV 1. Ajo që edhe në këtë rast është in-
dikative, është dallimi i konsiderueshëm i trajtimin 
e ngjarjeve midis kanaleve të servisit publik, MTV 
1 dhe MTV 2 (Tabela / Grafikoni 22 në Aneksin 1). 

Tabela / Grafikoni 5. Mbulimi i ngjarjeve aktuale dhe të kaluara  sipas mediumit.

TV	Kanali	*	Lajmi	a	është	për	ngajrje	të	së	njëjtës	ditë?	Crosstabulation
A është lajmi për ngjarje të së njëjtës ditë?

Gjithsej
po jo

TV kanali

MTV1
Numri 52 20 72

% në suaza të TV kanalit  72.2% 27.8% 100.0%

MTV2
Numri 62 3 65

% në suaza të TV kanalit  95.4% 4.6% 100.0%

Sitel
Numri 63 15 78

% në suaza të TV kanalit  80.8% 19.2% 100.0%

Telma
Numri 78 33 111

% në suaza të TV kanalit  70.3% 29.7% 100.0%

Alsat
Numri 60 20 80

% në suaza të TV kanalit  75.0% 25.0% 100.0%

Gjithsej
Numri 315 91 406

% në suaza të TV kanalit  77.6% 22.4% 100.0%
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3.6 Niveli	i	rëndësisë	së 
kontributeve	të	emetuara

Një tjetër indikator relevant që ishte subjekt 
i analizës ishte edhe mbulimi i temave me nivel të 
ndryshëm të rëndësisë - nivel lokal, rajonal ose 
kombëtar. Analiza e të dhënave tregoi se shumica e 
kontributeve të emetuara për korrupsionin janë re-
levante në nivel kombëtar, respektivisht përfshijnë 
institucione që funksionojnë në kuadër të pushtetit 
qendror ose tema që janë të rëndësisë më të gjerë 
shoqërore. Temat lokale kanë një mbulim dukshëm 
më të vogël, pothuajse mbulim të parëndësishëm në 
shtëpitë televizive kombëtare. Në fakt, vetëm 14.3% 
e kontributeve të emetuara trajtojnë tema lokale (re-
zultatet janë paraqitur në Tabelën  / Grafikonin 23 në 
Aneksin 1). Këto të dhëna çojnë në disa konkluzione 
të mundshme: se televizionet kombëtare u lënë me-
dieve lokale raportimin për temat dhe rastet lokale, 
ose se temat lokale nuk mbulohen fare. 

Analiza e të dhënave sipas mediumit tregoi se 
për temat lokale që lidhen me korrupsionin më 
shumë raportohet në kanalet MTV2 dhe ALSAT-M, 
ndërsa kanalet e tjera televizive kanë mbulim 

 dukshëm më të vogël (rezultatet janë paraqitur në 
Tabelën / Grafikonin 6). Analiza e të dhënave sipas 
kanalit televiziv, në aspektin e participimit të laj-
meve në kategorinë niveli i relevancës, tregoi se 
Alsat-M ka participim më të madh në raportimin e 
lajmeve me rëndësi lokale, e ndjekur nga MTV 2. 
Pas tyre vjen Siteli, ndërsa participim më të ulët në 
raportimin mbi temat e korrupsionit me rëndësi lo-
kale kanë Telma dhe MTV 1 (rezultatet janë paraqi-
tur në Tabelën / Grafikonin 24 në Aneksin 1).

Këto rezultate çojnë deri te një indikator tjetër 
– për një ndarje të mundshme etnike në raportim. 
Gjegjësisht, bëhet fjalë për media që transmetojnë 
lajme qendrore në gjuhën shqipe, respektivisht të 
orientuara drejt audiencës së një bashkësie të cak-
tuar etnike. Në këtë kontekst, një nga supozimet për 
këtë trajtim të diferencuar të temave lokale lidhej 
me tezën se këto media janë më të orientuara drejt 
temave me interes lokal në komunitetet brenda të 
cilave ky grup etnik është shumicë. Ky supozim u 
 testua në aspekt të komunave me të cilat kanë të bëj-
në lajmet dhe rezultoi i pasaktë. Përkatësisht, nuk u 
shfaqën dallime në aspektin e komunave prej të cila-
ve raportoheshin kontributet për korrupsionin lokal.
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Tabela / Grafikoni 6. Niveli i rëndësisë së lajmi, sipas kanalit.

TV	kanali	*	Rëndësia/niveli	Crosstabulation
Rëndësia/niveli

Gjithsej
nasional regjional lokal

TV kanali

MTV1
Numri 62 1 9 72

% në suaza të TV kanalit  86.1% 1.4% 12.5% 100.0%

MTV2
Numri 52 0 13 65

% në suaza të TV kanalit  80.0% 0.0% 20.0% 100.0%

Sitel
Numri 67 0 11 78

% në suaza të TV kanalit  85.9% 0.0% 14.1% 100.0%

Telma
Numri 104 0 8 112

% në suaza të TV kanalit  92.9% 0.0% 7.1% 100.0%

Alsat
Numri 61 2 17 80

% në suaza të TV kanalit  76.3% 2.5% 21.3% 100.0%

Gjithsej
Numri 346 3 58 407

% në suaza të TV kanalit  85.0% 0.7% 14.3% 100.0%

3.7 Toni	i	lajmit	
Një tjetër indikator relevant ishte toni i raporti-

mit, respektivisht nëse raportohet me ton neutral, 
kritik, aprovues ose të njëanshëm. Sa i përket tonit 
të lajmit, në përgjithësi, dominon toni neutral në ra-
portim. Gjegjësisht, rreth dy të tretat e kontribute-

ve të emetuara ishin me ton neutral, të pasuara nga 
toni kritik tek më shumë se një e katërta e kontribu-
teve të emetuara. Ton i njëanshëm është vërejtur 
në 4.2% të kontributeve të emetuara, ndërsa ton 
aprovues te vetëm  2% (rezultatet janë paraqitur në 
Tabelën / Grafikonin 25 në Aneksin 1).
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Toni i raportimit varet edhe nga lloji i lajmit për 
të cilin raportohet, dhe nëse merret parasysh se në 
shumicën e rasteve zhanri i raportimit është "lajm", 
dominimi i tonit neutral është në një farë mase i 
pritshëm. Por, nga ana tjetër, kjo mund të shpie në 
përmbajten e medias për prezantim të tonit kritik 
në raportimin për korrupsionin,  respektivisht ekzi-
stimi  i një lloj  "vetëcensurimi" të caktuar.

Në kontekst të kësaj çështjeje, të dhënat u ana-
lizuan edhe sipas mediave, por edhe sipas kahjes 
së njëanshmërisë (brenda rasteve kur u konstatua 
raportimi i njëanshëm). Analiza e të dhënave sipas 
mediumit tregoi se në kuadër të kategorinë, MTV2 
ka transmetuar më së shumti lajme me ton neutral, 
e ndjekur nga Alsat, ndërsa MTV 1, Sitel dhe Telma 
kanë përqindje më të ulët të kontributeve të eme-
tuara me ton neutral (të dhënat janë paraqitur në 
Tabeën / Grafikoni 26 në Aneksin 1). Brenda kate-
gorisë ton kritik i raportimit, dominon televizioni 
Telma, i ndjekur nga Sitel, MTV 1 dhe Alsat. Ky tele-
vizion dominon në kuadër të kategorisë kontribute 

me ton aprovues, ndërsa së bashku me televizionin 
Sitel kanë numrin më të madh të kontributeve  në 
kategorinë e lajmeve me ton të njëanshëm.

Megjithatë, një pasqyrë më e plotë fitohet 
gjatë analizës së të dhënave sipas tonit të raporti-
mit në kuadër të mediumit (rezultatet janë paraqi-
tur Tabelën / Grafikonin 7). Këtu, MTV2 dhe Alsat-M 
shquhen si media të cilat në përqindje më të lartë 
kanë emetuar kontribute me ton neutral. Në MTV 
1, më shumë se dy të tretat e lajmeve kanë qenë 
me ton neutral, një e katërta me ton kritik, ndër-
sa vetëm 2.8% me ton aprovues dhe të njëanshëm. 
Situata është e ngjashme tek televizioni Sitel, me 
dallimin se ekziston një përqindje pak më e lartë e 
lajmeve me ton të njëanshëm.

Diç më pak se gjysma e kontributeve të emetu-
ara në televizionin Telma kanë qenë me ton neutral, 
ndërsa gati gjysma me ton kritik. Një përqindje më 
e ulët e kontributeve të emetuara kanë qenë me 
ton aprovues ose të njëanshëm.

Tabela / Grafikoni 7. Тoni i lajmit, sipas mediumit.

TV	kanali	*	Toni	i	lajmit	Crosstabulation
Toni i lajmit

Gjithsej
neutral kritik miratues i anshëm

TV kanali

MTV1
Numri 49 19 2 2 72

% në suaza të TV kanalit  68.1% 26.4% 2.8% 2.8% 100.0%

MTV2
Numri 64 0 0 0 64

% në suaza të TV kanalit  100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

Sitel
Numri 49 20 2 7 78

% në suaza të TV kanalit  62.8% 25.6% 2.6% 9.0% 100.0%

Telma
Numri 46 54 4 8 112

% në suaza të TV kanalit  41.1% 48.2% 3.6% 7.1% 100.0%

Alsat
Numri 62 15 0 0 77

% në suaza të TV kanalit  80.5% 19.5% 0.0% 0.0% 100.0%

Gjithsej
Numri 270 108 8 17 403

% në suaza të TV kanalit  67.0% 26.8% 2.0% 4.2% 100.0%
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Edhe pse përqindja e lajmeve me ton të njëan-
shëm është përgjithësisht e ulët (17 kontribute 
ose 4.2% e mostrës totale), analiza përfshiu edhe 
çështje se ndaj kujt anon lajmi (pushtetit ose opo-
zitës). Në aspekt të kësaj çështjeje, distribuomi 
i përgjithshëm i të dhënave tregon se nuk ekzi-
ston njëanshmëri më e theksuar as ndaj pushte-
tit as ndaj opozitës, respektivisht se kontributet e 
vlerësuara si të njëanshme në përqindje pothuaj-
se të njëjtë demonstrojnë mbështetje ndaj të dyja 
palëve (rezultatet janë paraqitur në Tabelën / Gra-
fikonin 27 në Aneksin 1 ).

Në drejtim që të përcaktohet nëse ekziston 
tendencë në mesin e mediave të caktuara për 
të përfaqësuar interesat e njërës prej palëve, të 
dhënat u kryqëzuan dhe u analizuan sipas medi-
umit. Rezultatet treguan se MTV 1 ka numër të 
njëjtë të lajmeve të vlerësuara si të anshme ndaj 
pushtetit dhe opozitës. Në Sitel dominojnë lajmet 
e anshme ndaj opozitës, ndërsa situata është e 
kundërt në rastin e televizionit Telma, ku shumica 
e lajmeve të shënuara si të njëanshme kanë qenë 
të orientuara ndaj pushtetit (rezultatet janë pa-
raqitur në Tabelën 8).

Tabela / Grafikoni 8. Тoni i lajmit, sipas mediumit, në kuadër të kategorisë.

TV	kanalai	*	toni.9а	Crosstabulation
toni.9а Gjithsejpushteti opozita

TV kanali

MTV1 Numri 3 3 6
% në suaza të TV kanalit  50.0% 50.0% 100.0%

Sitel Numri 3 9 12
% në suaza të TV kanalit  25.0% 75.0% 100.0%

Telma Numri 9 2 11
% në suaza të TV kanalit  81.8% 18.2% 100.0%

Gjithsej Numri 15 14 29
% në suaza të TV kanalit  51.7% 48.3% 100.0%
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3.8 Përfshirja	e	partive	politike
Случаите на корупција во својата суштина 

вклRastet e korrupsionit në thelbin e vet përfshij-
në personat të cilët janë në pozita që posedojnë 
një shkallë të caktuar fuqie shoqërore. Kjo e lidh 
ngushtë korrupsionin me elitat politike, respekti-
visht  me partitë politike. Nga ky aspekt, relevante 
për analizën ishte që të përcaktojë se deri në çfarë 
mase partitë politike janë të përfaqësuara si pala 
e prekur në raportimin e korrupsionit. Shumë nga 
 lajmet për korrupsionin përmbajnë edhe deklarata 
/ komente nga partitë politike. Në raste të caktuara, 
partitë politike janë ato që vënë në dukje ekzistimin 
potencial të aktiviteteve korruptive në një sferë të 
caktuar. Analiza e të dhënave tregoi se rreth një e 
katërta e të gjitha kontributeve të emetuara përm-
bajnë deklarata nga partitë politike (rezultatet janë 
paraqitur në Tabelën / Grafikonin 28 në Aneksin 1).

Analiza e të dhënave sipas mediumit, në ku-
adër të kategorisë (reagim i partisë politike), tregoi 

se televizioni MTV 1 ka pasur numrin më të madh 
të lajmeve me deklarata / reagime të partive poli-
tike. Pothuajse një e treta e lajmeve të emetuara 
në këtë kanal, përmbanin një reagim të tillë. Pas saj 
vijojnë Sitel dhe Telma, ku rreth 20% e kontributeve 
të emetuara përmbajnë reagime nga partitë politi-
ke. Më së paku deklarata të tilla janë përfshirë në 
kontributet mbi korrupsionin të emetuara në MTV 
2 dhe Alsat-M (rezultatet janë paraqitur në Tabelën 
/ Grafikonin 29 në Aneksin 1).

Analiza plotësuese e të dhënave sipas mediu-
mit tregoi se gati gjysma e lajmeve të emetuara në 
MTV 1 përmbanin reagime të partive politike. Ky 
është rasti me rreth një të katërtën e kontributeve 
të emetuara në teelvizionin Sitel dhe rreth një të 
pestën e kontributeve të emetuara në MTV2. Tele-
vizionet Telma dhe Alsat-M kanë përqindjen më të 
ulët të kontributeve të emetuara ku transmetohen 
deklarata nga partitë politike (rezultatet janë pa-
raqitur në Tabelën / Garfikonin 9).
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Tabela / Grafikoni 9. Kontribute me reagim të ndonjë partie politike, sipas mediumit.

TV	kanali	*	Lajmi	a	përmban	reagi	të	ndonjë	partie	politike	Crosstabulation
Lajmi a përmban reagim të  ndonjë partie poltike

Gjithsej
po jo

TV kanali

MTV1
Numri 34 38 72

% në suaza të TV kanalit  47.2% 52.8% 100.0%

MTV2
Numri 15 50 65

% në suaza të TV kanalit  23.1% 76.9% 100.0%

Sitel
Numri 23 55 78

% në suaza të TV kanalit  29.5% 70.5% 100.0%

Telma
Numri 21 91 112

% në suaza të TV kanalit  18.8% 81.3% 100.0%

Alsat
Numri 11 69 80

% në suaza të TV kanalit  13.8% 86.3% 100.0%

Gjithsej
Numri 104 303 407

% në suaza të TV kanalit  25.6% 74.4% 100.0%
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Për të kuptuar më mirë rolin që deklaratat e 
partive politike e kanë pasur në raportimin për 
korrupsionin, të dhënat u analizuan në aspekt të 
asaj nëse deklarata e partisë politike e përfaqëson 
kreun e lajmit. Në rastet kur deklarata e partisë po-
litike është kreu i lajmit, mund të behet fjalë për 
dy lloje të roleve - partia politike shpalos reagim të 
akuzës, apo partia politike është burim i informa-
cionit për korrupsionin. Në kuadër të kontributeve 
ku transmetohet deklarata nga një parti politike, 
deklaratat e këtilla e përbëjnë kreun e lajmit në 
më shumë se dy të tretat e këtyre rasteve (rezul-
tatet janë paraqitur në Tabelën / Grafikonin 30 në 
Aneksin 1). Kjo do të thotë se deklaratat e partive 
politike përfaqësojnë një burim të rëndësishëm 

 informacioni rreth aktiviteteve potenciale korrupti-
ve dhe kanë një vend të rëndësishëm në raportimin 
për korrupsion.

Analiza e të dhënave sipas kanalit televiziv tre-
goi se MTV 1 dhe MTV 2 kanë më së shumti lajme 
ku deklarata e partisë politike është përmbajtja 
kryesore e lajmit. Alsat-M dhe Sitel kanë një numër 
disi më të ulët të lajmeve ku deklarata e partisë 
politike është kreu i lajmit, ndërsa përqindja është 
më e ulëta te televizioni Telma, ku rreth 50% e laj-
meve për korrupsionin që përmbajnë deklaratë nga 
një parti politike, deklarata e partisë politike e për-
faqëson kreun e lajmit (rezultatet janë paraqitur në 
Tabelën / Grafikonin 10).

Tabela / Grafikoni 10. Reagim nga partia politike si lajm kryesor, sipas mediumit.

TV	kanali	*	A	është	reagimi	i	partisë	politike	kreu	i	lajmit?	Crosstabulation
A është reagimi partisë politike kreu i lajmit?

Gjithsej
po jo

TV kanali

MTV1
Numri 27 8 35

% në suaza të TV kanalit  77.1% 22.9% 100.0%

MTV2
Numri 13 2 15

% në suaza të TV kanalit  86.7% 13.3% 100.0%

Sitel
Numri 15 8 23

% në suaza të TV kanalit  65.2% 34.8% 100.0%

Telma
Numri 11 11 22

% në suaza të TV kanalit  50.0% 50.0% 100.0%

Alsat
Numri 8 3 11

% në suaza të TV kanalit  72.7% 27.3% 100.0%

Gjithsej
Numri 74 32 106

% në suaza të TV kanalit  69.8% 30.2% 100.0%
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Analiza e të dhënave në kuadër të vetë katego-
risë tregoi se MTV 1 dhe Sitel kanë përqindjen më 
të lartë të lajmeve ku deklarata e një partie politi-
ke është kreu i lajmit. Një përqindje pak më e ulët 
e lajmeve të këtij lloji janë emetuar në MTV 2 dhe 
Telma, ndërsa Alsat-M ka përqindjen më të ulët të 
lajmeve në kuadër të kësaj kategorie (Tabela / Grai-
koni 31 në Aneksin 1).

Roli i këtyre deklaratave është analizuar nëpër-
mjet kros-tabulacionit të të dhënave nga kategoritë 
"kreu i lajmit" dhe "numri i burimeve të shfrytëzu-
ara". Në kuadër të kësaj analize, u konstatua se 
96.7% e kontributeve të cilat janë të bazuara në një 
burim bazohen në deklaratën e partisë politike. Kjo 
përqindje zvogëlohet siç rritet numri i burimeve mbi 
të cilat bazohet lajmi, kështu që në kuadër të lajme-
ve të bazuar në tre ose më shumë burime, dekla-
rata e partisë politike paraqet kreun e lajmit vetëm 
në 20% të kontributeve (rezultatet janë pasqyruar 
në Tabelën / Grafikonin 32 në Aneskin 1). Në qoftë 

se kihet parasysh se lajmet e bazuara në një burim 
të vetëm përbëjnë një të tretën e të gjitha kontri-
buteve mbi korrupsionin (rezultate shtesë janë de-
pozituar dhe janë diskutuar në nënkapitullin 3.11) 
mund të konkludohet se partitë politike luajnë një 
rol të rëndësishëm në raportimin mbi korrupsionin.

Krahas analizës për prani dhe rolit të deklarata-
ve partiake në raportimin mbi korrupsionin, në ku-
adër të analizës u shqyrtua edhe se cilat deklarata 
partiake u prezantuan të parat, respektivisht në cilat 
lajmi mund të jetë bazuar, apo i referohet reagimit 
të partisë me rastin e akuzimit të funksionarëve nga 
e njëjta për korrupsion. Analiza e të dhënave tregoi 
se në pjesën dërmuese të kontributeve, deklaratat 
e VMRO-DPMNE janë prezantuar të parat. Partitë 
tjera, duke përfshirë edhe partitë e koalicionit qe-
verisës, kanë një përqindje dukshëm më të ulët në 
kuadër të deklaratave që janë prezantuar të parat 
(rezultatet janë paraqitur në Tabelën / Grafikonin 
33 në Aneskin 1).
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Analiza e të dhënave sipas shtëpive televizive 
tregoi se në kontributet e MTV 1, VMRO DPMNE 
dominon me deklaratat e para, ndërsa vetëm te një 
lajm deklarata e  LSDM-së është emetuar e para. 
Situata është e ngjashme edhe tek MTV 2, ashtu q 
në këtë kanal  nuk është emetuar asnjë deklaratë 
e LSDM-së si e para, ndërsa janë emetuar edhe tri 
deklarata të Aleancës për Shqiptarët dhe të BDI-së. 
Në Sitel gjithashtu dominojnë deklaratat partiake të 
VMRO-DPMNE, të prezantuara të parat në kontri-
butet për korrupsionin. Në vetëm 9.1% të kontribu-
teve, deklaratat e LSDM-së janë prezantuar të pa-
rat, ndërsa nuk ka raste të publikimit të deklaratës 
nga blloku i partive shqiptare si e para. E njëjta si-
tuatë është vërejtur edhe në rastin e televizionit 
Telma. Në rreth dy të tretat e deklaratave partiake 

të prezantuara në televizionin Alsat-M, deklarata 
e VMRO-DPMNE janë prezantuar të parat, ndërsa 
në nga një kontribut, deklaratat e partive tjera janë 
prezantuar të parat (rezultatet janë pasqyruar në 
Tabelën / Grafikonin 33 në Aneksin 1).

Analizat e të dhënave në suaza të kategorisë 
(partia politike deklarata e së cilës është publikuar 
e para) tregojnë se televizioni Sitel zë pjesën më të 
madhe në deklaratat e LSDM-së të publikuara si të 
parat; MTV 1 zë pjesën më të madhe në deklara-
tat e VMRO-DPMNE të publikuara si të parat, MTV 
2 zë pjesën më të madhe në deklaratat e Aleancës 
për Shqiptarët, ndërsa deklarata e vetme kryesore 
nga BESA është transmetuar nga Alsat-M (rezultatet 
janë paraqitur në Tabelën / Grafikonin 11).

Tabela / Grafikoni 11. Reagimi i transmetuar si i parë i një partie poltike, sipas mediumit.

TV	kanali	*		Cila	parti	(e	para)	Crosstabulation
Cila (e para)

Gjitsej
LSDM VMRO 

DPMNE BDI Alieanca për 
Shqiptarët BESA

TV kanali

MTV1
Numri 1 34 0 0 0 35

% në suaza të Cila parti 
(e para) 20.0% 36.6% 0.0% 0.0% 0.0% 33.7%

MTV2
Numri 0 12 1 2 0 15

% në suaza të Cila parti 
(e para) 0.0% 12.9% 50.0% 66.7% 0.0% 14.4%

Siteli
Numri 2 20 0 0 0 22

% në suaza të Cila parti 
(e para) 40.0% 21.5% 0.0% 0.0% 0.0% 21.2%

Telma
Numri 1 20 0 0 0 21

% në suaza të Cila parti 
(e para) 20.0% 21.5% 0.0% 0.0% 0.0% 20.2%

Alsat
Numri 1 7 1 1 1 11

% në suaza të Cila parti 
(e para) 20.0% 7.5% 50.0% 33.3% 100.0% 10.6%

Gjthsej
Numri 5 93 2 3 1 104

% në suaza të Cila parti 
(e para) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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Në kuadër të analizës, është marrë parasysh 
edhe se a transmetohen reagime të më shumë par-
tive politike. Reagimi nga partia tjetër është tran-
smetuar në 8.8% të të gjitha kontributeve të emetu-
ara. Analiza e të dhënave sipas asaj se cila  deklaratë 
partiake është transmetuar e dyta tregoi se në të 
shumtën e rasteve ka të bëjë me deklaratat e LSDM-
së (rezultatet janë paraqitur në Tabelën / Grafikonin 
34 në Aneksin 1).

Të gjitha deklaratat e dyta të MTV 1, MTV 2 dhe te-
levizionit Telma kanë qenë të LSDM-së. Përqindja është 
gjithashtu e lartë edhe tek televizionet Sitel dhe Alsat-M 
(rezultatet janë paraqitur në Tabelën / Grafikonin 12).

Në kuadër të kësaj kategorie, më së shumti 
deklarata të dyta nga LSDM-ja ka transmetuar nga 
MTV1, ndërsa Sitel ka transmetuar më së  shumti 
deklarata të dyta nga VMRO-DPMNE (rezultatet janë 
paraqitur në Tabelën / Grafikonin 35 në Aneksin 1).
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Tabela / Grafikoni 12. Reagimi i transmetuar si i dytë i një partie poltike, sipas mediumit.

TV	kanali	*	Cila	parti	(e	dyta)		Crosstabulation
Cilа parti (e dyta) GjithsejLSDM VMRO DPMNE Aleanca për Shqiptarët

TV kanali

MTV1 Numri 14 0 0 14
% në suaza të TV kanalit 100.0% 0.0% 0.0% 100.0%

MTV2 Numri 7 0 0 7
% në suaza të TV kanalit 100.0% 0.0% 0.0% 100.0%

Sitel Numri 5 2 0 7
% në suaza të TV kanalit 71.4% 28.6% 0.0% 100.0%

Telma Numri 2 0 0 2
% në suaza të TV kanalit 100.0% 0.0% 0.0% 100.0%

Alsat Numri 4 1 1 6
% në suaza të TV kanalit 66.7% 16.7% 16.7% 100.0%

Gjithsej Numri 32 3 1 36
% në suaza të TV kanalit 88.9% 8.3% 2.8% 100.0%
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3.9 përfshirja	e	institucioneve	
Me analizën synohej që të zbulohej nëse kon-

tributet mbulojnë tema të përgjithshme të lidhura 
me korrupsionin ose bëhet fjalë për kontribute ku 
janë të prekura institucione konkrete dhe cilat insti-
tucione janë të prekura. Analiza e të dhënave  tregoi 
se në 82.1% të rasteve lajmet kanë të bëjnë me një 
institucion konkret (rezultatet janë paraqitur në 
 Tabelën / Grafikonin 36 në Aneksin 1).

Edhe pse u vërejtën disa dallime sipas mediumit, 
përqindja e kontributeve që për korrupsionin që kanë 
të bëjnë me ndonjë institucion është e lartë në mesin 
e të gjitha televizioneve që ishin subjekt i monitori-
mit. Më së paku lajme të këtilla ka pasur MTV 2 (re-
zultatet janë paraqitur në Tabelën / Grafikonin 13). 
Televizioni Telma ka zënë pjesën më të madhe që i 
referohen një institucion të caktuar, kur të dhënat u 
analizua në kuadër të kategorisë (rezultatet janë pa-
raqitur në Tabelën / Grafikonin 37 në Aneksin 1).
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Tabela / Grafikoni 13. Numri i kontributeve që kanë të bëjnë me ndonjë institucion, sipas mediumit.

TV	kanali	*	Lajmi	a	ka	të	bëjë	me	ndonjë	institucion?	Crosstabulation
Lajmi a ak të bëjë me ndonjë institucion? Gjithsej po jo

TV kanali

MTV1 Numri 66 6 72
% në suaza të TV kanalit 91.7% 8.3% 100.0%

MTV2 Numri 43 22 65
% në suaza të TV kanalit 66.2% 33.8% 100.0%

Sitel Numri 72 6 78
% në suaza të TV kanalit 92.3% 7.7% 100.0%

Telma Numri 96 16 112
% në suaza të TV kanalit 85.7% 14.3% 100.0%

Alsat Numri 57 23 80
% në suaza të TV kanalit 71.3% 28.7% 100.0%

Gjithsej Numri 334 73 407
% në suaza të TV kanalit 82.1% 17.9% 100.0%
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Nga pasqyra e institucioneve që kanë qenë të 
involvuara në kontributet për korrupsionin, pjesa 
dërmuese e lajmeve i referohen Gjykatës Penale, 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, PSP-së dhe Ko-
munës së Strumicës. Rezultatet për institucionet e 
përfshira më së shpeshti janë prezantuar në Tabelat 
/ Grafikonët 38 dhe 39 në Aneksin 1 të këtij raporti. 
Me përjashtim të Komunës së Strumicës, kemi të 
bëjmë me institucione që janë të lidhura në mënyrë 
inherente me temën e korrupsionit. Në qoftë se 
merret parasysh se gjatë periudhës së monitori-
mit, intensivisht u mbulua rrjedha e procedurave 
gjyqësore të iniciuara nga PSP-ja kundër funksio-
narëve të ish garniturës qeverisëse, frekuenca e in-
volvimit të këtyre institucioneve në kontributet për 
korrupsionin është e pritur. Në periudhën gjatë së 
cilës u realizua monitorimi, institucionet relevante 
të përfshira në raportet për korrupsion ishin edhe 
Qeveria e Republikës së Maqedonisë, ELEM, Mini-
stria e Kulturës dhe Ministria e Shëndetësisë.

3.10 Përfshirja	e	organizatave	qytetare
Një aspekt relevant nga analiza ishte edhe të 

konstatohet nëse dhe në çfarë mase përfshihet / ra-
portohet mbi punën e organizatave të shoqërisë ci-
vile që punojnë në zbulimin e temave të lidhura me 
korrupsionin. Në aspekt të kësaj çështjeje, analiza e 
të dhënave tregoi se më pak se 10% e kontribute-
ve përfshijnë deklarata apo burime të informacio-
neve nga organizatat e shoqërisë civile, e që është 
me të vërtetë e ulët, nëse kemi parasysh numrin 
dhe kuantitetin e projekteve që kanë të bëjnë me 
mirëqeverisjen dhe luftën kundër korrupsioni (re-
zultatet janë paraqitur në Tabelën / Grafikonin 40 
në Aneskin 1). Është interesante se asnjë kontribut 
nuk i referohet punës së organizatave të gazetarëve 
që punojnë në projekte të gazetarisë hulumtuese. 
Ky është një indikator i mundshëm për trajtimin e 
margjinalizuar të punës së këtyre organizatave në 
mainstream mediat.

MTV 1 MTV 2 Sitel Telma Alsat

Co
un

t

TV kanali

60

80

100

40

20

0

po

Lajmi a ka të 
bëjë	me	ndonjë	
institucion?

jo



31REZULTATET NGA MONITORIMI 

Analiza e të dhënave sipas medieve në kuadër 
të kategorisë, tregoi se numri  më i madh i kontri-
buteve në të cilat transmetohet / raportohet për 
ndonjë organizatë civile vinë nga  televizioni Telma, 
të cilat përbëjnë pothuajse gjysmën e të gjitha kon-
tributeve; është e ndjekur nga MTV 1, ndërkohë që 
më së paku kontribute të këtilla janë përfshirë në 

MTV 2 (Tabela / Grafikoni 14).  Analiza e të dhëna-
ve sipas mediumit edhe në këtë rast gjeti se te-
levizioni Telma më së shumti në lajmet e veta ka 
shfrytëzuar deklarata / burime nga organizatat e 
shoqërisë civile. Kjo gjë më së paku ka qenë e për-
fshirë në Sitel dhe MTV 2 (Tabela / Grafikoni 41 në 
Aneksin 1).

Tabela / Grafikoni 14. Numri i lajmeve që kanë të bëjnë me ndonjë organizatë civile, sipas mediumit.

TV	kanali	*	Lajmi	a	ka	të	bëjë	me	ndonjë	organizatë	qytetare	(ОQ)?	Crosstabulation
Lajm ia ak të bëjë me ndonjë organizatë qytetre (ОQ)?

Gjithsej
po jo

TV kanali

MTV1
Numri 8 64 72

% në suaza të Lajmi a ka të bëjë me 
ndonj organizatë qytetare (OQ)? 20.0% 17.4% 17.7%

MTV2
Numri 3 62 65

% në suaza të Lajmi a ka të bëjë me 
ndonj organizatë qytetare (OQ)? 7.5% 16.9% 16.0%

Sitel
Numri 4 74 78

% në suaza të Lajmi a ka të bëjë me 
ndonj organizatë qytetare (OQ)? 10.0% 20.2% 19.2%

Telma
Numri 20 92 112

% në suaza të Lajmi a ka të bëjë me 
ndonj organizatë qytetare (OQ)? 50.0% 25.1% 27.5%

Alsat
Numri 5 75 80

% në suaza të Lajmi a ka të bëjë me 
ndonj organizatë qytetare (OQ)? 12.5% 20.4% 19.7%

Gjithsej
Numri 40 367 407

% në suaza të Lajmi a ka të bëjë me 
ndonj organizatë qytetare (OQ)? 100.0% 100.0% 100.0%
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Në mesin e organizatave që janë listuar si buri-
me informacioni apo deklaratat e të cilave janë të 
përfshira në kontributet, më së shpeshti përmen-
den Transparency International, pastaj  Metamor-
fozis dhe Koalicioni i organizatave të shoqërisë civi-
le për luftë kundër korrupsionit. Në përgjithësi, të 
dhënat  tregojnë se numri i organizatave qytetare 
të cilat janë të përfshira në raportimin për korrupsi-
onin mbetet jashtëzakonisht i ulët.

Edhe pse në analizë nuk u përfshi çështja nëse 
informacionet prej/për organizatat civile e përbëj-
në kreun e lajmit, u bë një tentativë që në mënyrë 
të tërthortë të arrihet deri te përgjigja, nëpërmjet 
kros-tabulaciont të të dhënave për raportimin për 
organizatat e shoqërisë civile dhe numrit të burime-
ve të shfrytëzuara. Në fakt, analiza tregoi se rapor-
timi për organizatat civile në kontekstin e temës së 
korrupsionit dominon në kontributet e bazuara në 
tre ose më shumë se tre burimet. Më së paku janë 
të përfshira në kontributet me një burim, gjë që çon 
duke deri te një konkluzion të mundshëm se organi-
zatat e shoqërisë civile më shpesh nuk janë burimi 
kryesor i lajmit (Tabela / Grafikoni 43 në Aneksin 1).

3.11 Numri	i	burimeve	të	shfrytëzuara	
Raportimi për korrupsionin është pjesë e punës 

gazetareske, që nënkupton hulumtime gjithëpërfs-
hirëse, konsultim dhe prezantim të aspekteve dhe 
perspektivave nga më shumë burime. Në këtë kon-
tekst, numri i burimeve në të cilat bazohet lajmi pa-
raqet indikator për gjithëpërfshirjen në përpunimin 
e temave. Rezultatet nga përpunimi  statistikor i 
të dhënave treguan se shumica e lajmeve i refero-
hen një ose dy burimeve. Një numër dukshëm më i 
vogël i lajmeve bazohet në tre burime. Vetëm 6.4% 
e kontributeve thithin informacione nga më shumë 
se tre burime (Tabela / Grafikoni 44 në Aneksin 1).

Pjesa dërmuese e kontributeve të emetuara në 
MTV 1 janë të bazuara në një ose dy burime. Kon-
tributet e emetuara në MTV 2 kryesisht bazohen në 
dy burime. Në rastin e televizioneve Sitel TV dhe 
Telma, kontributet kryesisht bazohen në një ose dy 
burime; Alsat-M, MTV 2 dhe Telma janë televizionet 
e vetme të cilat kanë prezantuar kontribute të bazu-
ara në më shumë se tre burime. Alsat-M në pjesën 
dërmuese i bazon kontributet e veta në dy ose tre 
burime (Tabela / Grafikoni 15).

Tabela / Grafikoni 15. Numri i burimeve në të cilat bazohet lajmi, sipas mediumit.

Kanali	TV	*	Në	sa	burime	referohet	lajmi?	Crosstabulation
Në sa burime referohet lajmi? Gjithsej          një dy tre Më shumë se tre

TV kanali

MTV1 Numri 34 33 5 0 72
% në suaza të TV kanalit 47.2% 45.8% 6.9% 0.0% 100.0%

MTV2 Numri 10 32 16 7 65
% në suaza të TV kanalit 15.4% 49.2% 24.6% 10.8% 100.0%

Sitel Numri 35 35 8 0 78
% në suaza të TV kanalit 44.9% 44.9% 10.3% 0.0% 100.0%

Telma Numri 43 42 19 8 112
% në suaza të TV kanalit 38.4% 37.5% 17.0% 7.1% 100.0%

Alsat Numri 13 26 30 11 80
% në suaza të TV kanalit 16.3% 32.5% 37.5% 13.8% 100.0%

Gjithsej Numri 135 168 78 26 407
% në suaza të TV kanalit 33.2% 41.3% 19.2% 6.4% 100.0%
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Analiza e të dhënave në suaza të kategorisë (në 
sa burime bazohet lajmi) tregon se kontributet e 
televizionit Telma janë më të shumta në kategoritë 
me një dhe dy burime. Kontributet e  Alsat-M më 
së shumti participojnë në kategorinë e kontribute-
ve prej tre burimesh; Alsat-M dhe Telma, gjithashtu, 
kanë pjesën më të madhe në kategorinë e kontribu-
teve me më shumë se tre burime (Tabela / Grafikoni 
45 në Aneskin 1).

3.12 Konkluzion
Rezultatet nga monitorimi i realizuar çojnë në 

përfundimin se, ndonëse korrupsioni si temë është 
i pranishëm në mediat televizive, raportimi për 
korrupsionin lidhet kryesisht me transmetimin e laj-
meve për ngjarjet aktuale, me ç’rast dominon toni 
neutral në raportim. Duhet të theksohet se tema 
e korrupsionit më së paku mbulohet në kanalet e 

 servisit publik, si në aspektin e numrit të raporti-
meve, ashtu edhe në kohëzgjatjen e kontributeve, 
numrin e burimeve të shfrytëzuara. Megjithatë, 
në aspektin e disa parametrave, është vërejtur një 
dallim ndërmjet kanaleve të servisit publik, ku MTV 
2 veçohet sipas nivelit të raportimit, por edhe për 
nga numri i burimeve të shfrytëzuara. Duke marrë 
parasysh se bëhet fjalë për mediume që janë pjesë e 
servisit publik, misioni i të cilëve është që tu ofrojnë 
qytetarëve informim në kohë reale dhe cilësor për 
tema me interes publik, shqetëson fakti se korrup-
sioni si temë përfaqësohet në mënyrë joadekuate.

Nga ana tjetër, televizionet Alsat-M dhe Telma 
u veçuan në aspekt të numrit më të madh të kon-
tributeve të emetuara për korrupsionin, kohëzgja-
tjen e kontributeve, pozicionin e lajmeve, për nga 
përqindja më të lartë e analizave të realizuara, si 
dhe përqindjen më të lartë të lajmeve me tre ose 
më shumë burime.
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Rreth një e treta e kontributeve u emetuan 
si lajme kryesore, gjë që në shikim të parë vë në 
dukje trajtimin margjinal të këtyre çështjeve në 
politikat redaktuese të mediave. Megjithatë, këto 
të dhëna duhet të interpretohen në përputhje 
me kontekstin e informimit medial, respektivisht 
llojin dhe temat e informimit, ndër të cilat domi-
nante ishin kontributet informative në kuadër të 
të cilave vend të rëndësishëm kishte raportimi për 
ecurinë e procedurave gjyqësore kundër ish-funk-
sionarëve, ku shumë informacione rrjedhëse nuk 
ishin pjesë e lajmeve kryesore. Është me rëndësi 
të përmendet se në periudhën e monitorimit, në 
vendin qendror gjatë raportimit ishin temat që lid-
hen me kontestin e emrit dhe çështje të tjera të 
politikës së jashtme.

Nga aspekti i mbulimit sipas zhanrit të temave 
për korrupsionin, dominon kategoria "lajm", gjë 
që çon drejt konkluzionit se nuk bëhen përpjek-
je të mjaftueshme për mbulimin e denjë të këtyre 
çështjeve, respektivisht se raportimi për korrup-
sionin shoqërohet me një investim minimal të re-
surseve në zhvillimin e kontributit. Përjashtimet, 
televizionet Telma dhe Alsat-M të cilat kanë më së 
shumti kontribute-analiza paraqesin mediat në të 
cilat korrupsioni është një temë relevante e progra-
meve të tjera dhe që kanë ekipe gazetareske që pu-
nojnë në këto tema.

Në përgjithësi, raportimi për korrupsionit domi-
nohet nga ngjarjet aktuale. Megjithëse është marrë 
parasysh edhe fakti se një pjesë e konsiderueshme 
e kontributeve informojnë për procedimet gjyqëso-
re në rrjedhë, nuk mund të shpërfillet e dhëna që 
çon dei te një interes jashtëzakonisht i vogël për 
ngjarjet e kaluara. Ndërtimi i një klime për të luftu-
ar korrupsionin supozon edhe ndjekjen e pasojave/

aksioneve eventuale nga skandalet e mëparshme të 
korrupsionit. Neglizhimi i këtyre temave nuk kontri-
buon në zhvillimin e vetëdijes për rezultatin  final 
(sanksionimin, praktikën e ndryshuar) të rasteve.

Televizionet që ishin subjekt i monitorimit, në 
mënyrë tejet dominante informojnë për raste me 
rëndësi të nivelit nacional. U konstatua se temat me 
rëndësi lokale janë lënë pas dore në raportimin e te-
levizioneve kombëtare. Nëse kemi parasysh se një 
pjesë e bashkëbiseduesve theksuan se korrupsioni 
në nivel lokal është një problem serioz, mosraportimi 
për këto tema e margjinalizon rëndësinë e tyre.

Rreth një e katërta e kontributeve të emetuara 
përmbajnë deklarata të partive politike, me ç’rast 
në më shumë se dy të tretat e këtyre rasteve, de-
klarata e partisë politike është kreu i lajmit. Analiza 
e të dhënave tregoi se në një pjesë të madhe të ra-
portimeve që bazohen në në burim, ai burime është 
partia politike, kjo çon deri te përfundimi se partitë 
politike kanë një rol relevant si burim informacione-
sh në raportimin e korrupsionit. Nëse marrim para-
sysh faktin se shumë prej raportimeve bazohen në 
një burim, kjo paraqet një problem serioz në aspek-
tin e profesionalizmit dhe paanësisë në raportimin 
për një fenomen kompleks siç është korrupsioni.

Përfundimisht, të dhënat nxorën në pah nivelin 
jashtëzakonisht të ulët të bashkëpunimit me sek-
torin civil. Vetëm 10% e kontributeve të emetuara 
bazohen në burim ose përmbajnë  koment të një 
organizate të shoqërisë civile. Duke pasur parasysh 
involvimin e një pjese të rëndësishme të sektorit 
civil në fushën e shkatërrimit të korrupsionit, të 
dhënat çojnë deri te konkluzioni se rezultatet nga 
përpjekjet e tyre janë të margjinalizuara në rapor-
timin mediatik.



35INTERVISTA ME PALËT E PREKURA 

4. INTERVISTA ME PALËT E PREKURA 
Rezultatet nga analiza kuantitative flasin për 

gjendjet dhe trendet në raportimin mediatik në një 
periudhë të caktuar kohore, përkatësisht flasin për 
produktin e gatshëm mediatik i cili prezantohet për-
para publikut. Megjithatë, analiza e raportimit mbi 
korrupsionin supozon edhe eksplorim të faktorëve 
dhe rrethanave që e definojnë mënyrën në të ci-
lën raportohet për këtë problem. Me qëllim për të 
marrë njohuri më të thella për trajtimin e temave 
që lidhen me korrupsionin në gazetari, u zhvillu-
an intervista gjysmë të strukturuara me gazetarët 
dhe redaktorët e mediumeve të ndryshme (televi-
zion, media të shtypura, ueb portale). Për nevojat 
e hulumtimit u realizuan pesëmbëdhjetë intervista 
në periudhën korrik-gusht 2018. Shënimet iu nën-
shtruan analizës kuantitative, ndërsa rezultatet janë 
prezantuar në këtë kapitull.

Në përgjithësi, bashkëbiseduesit nuk shprehën 
kënaqësi nga kuantiteti dhe kualiteti i  raportimit 
mbi korrupsionin. U shpalosën më shumë faktorë 
të cilët ndikojnë në kapacitetin e mediave për t’i 
adresuar në mënyrë adekuate këto tema.

4.1 Liria	e	raportimit	dhe	shprehjes	
Një pjesë e rëndësishme e bashkëbiseduesve, 

problemet lidhur me raportimin për korrupsionin 
e ndërlidhin me situatën e përgjithshme politike 
në vend – mungesën e kapaciteteve demokratike 
të bartësve të pushtetit, marrëdhënieve klienteli-
ste ndërmjet elitave politike, biznesit dhe medias. 
Gjegjësisht, në 15 vitet fundit këto lidhje u forcuan, 
pjesërisht përmes depërtimit të elitave të biznesit në 
tregun mediatik përmes shtëpive të veta  mediatike, 

duke shfrytëzuar ato për bizneset e veta dhe intere-
sat politike. Mediat nu ke përmbushin funksioni  e 
vet watchdog sipas një pjese të bashkëbiseduesve, 
sepse në shumicën e rasteve janë instrument për 
qërim hesapesh  mes kundërshtarëve politikë.

Në aspektin e lirisë së raportimit mediatik, për-
gjigjet e bashkëbiseduesve ishin dukshëm të ndara. 
Sipas disave, presionet e forta mbi gazetarët karak-
teristikë e ish garniturës qeverisëse janë dobësuar 
ndjeshëm. Sipas të tjerëve, akoma ekzistojnë nyje të 
forta midis elitave politike dhe ekonomike dhe me-
todave me të cilat këto elita mbajnë presionin mbi 
mediat, mbeten të njëjta. U pat shprehur një opti-
mizëm i caktuar në kontekstin e zgjimit më të madh 
publikut, i cili më aktivisht i ndjek lajmet për korrup-
sionin dhe manifeston raport proaktive në aspektin e 
të kërkuarit të përgjegjësisë nga autoritetet.

Disa bashkëbiseduesit shprehën pritje të 
dështuara në aspektin e reformave të paralajmëru-
ara në sferën  e medias, në drejtim të sigurimit të 
një klime për veprim më efektiv nga ana e organeve 
rregullatore, por, nga ana tjetër edhe në drejtim të 
gatishmërisë së garniturës së re qeverisëse për tu 
ballafaquar me korrupsionin në radhët e veta.

Në kontekstin e përpjekjeve rrjedhëse për refor-
ma në rregullativën ligjore, u shpreh skepticizmi në 
aspektin e reformave potenciale ligjore për të inicuar 
ndryshime pozitive në afat të mesëm apo të gjatë. 
Këto reforma duhet të monitorohen vazhdimisht në 
mënyrë që të sigurohet një klimë për avancimin e 
kushteve për punën e mediave. Shfaqja e formave 
të reja të informimit elektronik (kryesisht nëpërmjet 
portaleve të internetit) dhe mungesa e rregullacionit 
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u theksua si një problem tjetër. Domethënë, u kon-
statua se në shumë nga këto media mungesa e rre-
gullacionit është e shoqëruar edhe me mungesë të 
përgjegjësisë profesionale etike gjatë raportimit, gj 
ëqë në mënyrë plotësuese e minon besimin tashmë 
të luhatur të publik ndaj mediave.

Në kontekst të rolit të marrëdhënieve pronëso-
re dhe ruajtjen e lidhjeve klienteliste me qendrat e 
pushtetit, disa bashkëbisedues theksuan se është i 
nevojshëm rregullacioni dhe stimulimin e sistemit 
aksionar të pronësisë së mediave. Krahas kësaj, u 
pat theksuar nevoja që më me vëmendje të ndiqet 
puna e medieve, dosja / portofoli  mediumit dhe 
kjo të merret në konsideratë me rastin e rinovimit 
të licencës për punë, por edhe në rastet e sigurimit 
të mbështetjes eventuale nga shteti.

4.2 Resurset	e	limituara
Një faktor tjetër reelvant që i jep formë mjedisit 

mediatik në kontekst të raportimit për korrupsionin 
ka të bëjë me kapacitetet (financiare, njerëzore) të 
mediave për të zbuluar dhe për të punuar mbi tema 
në lidhje me korrupsionin. U konstatua uniformiteti 
i mediave për nga aspekti programor dhe përmbaj-
tjesor, duke përfshirë edhe kur bëhet fjalë për ra-
portimin për korrupsionin. Në këtë kontekst, respo-
ndentët i theksuan problemet e fuqishme financiare 
me të cilat përballen mediat në vend. Faktikisht, në 
dekadën e fundit, numri i mediave aktive (sidomos 
televizionet kombëtare) është rritur në atë masë 
që të mos mund të sigurohet qëndrueshmëria në 
treg. Një pjesë e mediave që u paraqitën si rezultat 
i përpjekjse së qeverisë paraprake për të siguruar 
ndikim më të fortë në opinionin publik kanë qenë 
më pak apo më shumë haptazi të  mbështetura 

5 Agjencia për Shërbime Mediatike Aufdio dhe Audiovizive. 2018. Analiza e tregut të shërbimeve mediatike audio dhe audio-
vizive për vitin 2017. Shkup: ASHMAA.

 financiarisht përmes mjeteve reklamuese nga bux-
heti. Krahas tregut të cunguar për reklama, ulja 
drastike të reklamimit nga mjtetet  buxhetore, po 
ashtu  krijoi impakt mbi tregun medial. Ekziston një 
rezervë për reklamim edhe nga ana e sektorit pri-
vat, gjë që paraqet goditje plotësuese për qëndrue-
shmërinë financiare të mediave dhe kapaciteteve 
të tyre, që në mënyrë profesionale ta përmbushin 
misionin e tyre. Kjo konfirmohet edhe me raportin 
e fundit të Agjencisë për mediat audio dhe audio-
vizive për vitin 2017, ku thuhet se vitin e kaluar në 
kuadër të industrisë së medieve audio dhe audiovi-
zive janë realizuar të ardhurat më të  ulta krahasuar 
me pesë vitet e fundit5.

Raportimi mbi çështje që lidhen me korrupsio-
nin, është një ndërmarrje që kërkon ndarjen e ndje-
shëm më shumë burime, materiale dhe njerëzore, 
për zbatimin e raportimit profesional hetimor. Pjesa 
më e madhe e mediave nuk mund të përballojë ga-
zetarët dolgorochenangazhman në histori hetimore, 
përgatitja e të cilit (hulumtimi dhe prezantimi) janë 
burime të nevojshme dhe të rëndësishme materiale. 
Çfarë është e nevojshme të theksohet në këtë kon-
tekst është se raportimi në televizion korrupsionit 
si mediumbara burime shtesë që kanë të bëjnë jo 
vetëm për ndërmarrje kërkimore, por edhe për pre-
zantimin e medias (shtënat në fushë, duke siguruar 
burime për kamera, prodhimi) që efektivisht e bën 
gazetarisë kërkimore televizive është më e shtrenjtë 
se, për shembull, në mediat e shkruara.

Një problem shtesë paraqesin resurset njerëzo-
re në kuadër të redaksive informative televizive. 
Mbyllja e më shumë mediave të shkruara i detyroi 
gazetarët të orientohen që të punojnë çfarëdo pune 
në sektorin e medias. U pat konstatuar tejngop-
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shmëria e tregut me media dhe gazetarë. Ajo që u 
identifikua si problem relevant nga ana e bashkëbi-
seduesve  është mungesa e gazetarisë hulumtuese 
si një fokus i veçantë në kuadër të arsimimit formal 
të gazetarëve. U theksua se në kuadër të asnjë pro-
grami të arsimit të lartë nuk ofrohet përgatitje ade-
kuate e gazetarëve të ardhshëm për punë në storje 
investigative, e që nënkupton jo vetëm respektimin 
e standardeve profesionale në raportim, por edhe 
zhvillimin e aftësive për qasje deri në përpunimin 
dhe analizën e të dhënave. Ky lloj i përgatitjes ofro-
het në kuadër të arsimit joformal, kryesisht nëpër-
mjet shoqatave profesionale dhe organizatave të 
shoqërisë civile në bazë projektt, por këto mundësi 
janë incidente, kështu që ndërtimi i këtyre kapacite-
teve u është lënë vetë gaztarëve. Problem relevant 
në këtë kontekst paarqet edhe interesi i zvogëluar 
tek të rinjve për të studiuar gazetarinë.

4.3 Marrëdhëniet	me	sektorin	civil
Bashkëbiseduesit shprehën mendime të ndara 

rreth mbështetjes së gazetarisë investigative në bazë 
projekti, përmes mediave/organizatave të shoqëri-
së civile të cilat nëpërmjet granteve mbështeten që 
të punojnë në gazetarinë investigative. Një pjesë e 
bashkëbiseduesve theksuan se kjo është ndoshta 
e vetmja mënyrë që të merren me gazetari nevsti-
gative konstelacionin e dhënë të marrëdhënieve. 
Përveç që siguron mjete të dedikuara për gazetari 
hulumtuese, ky lloj i mbështetjes ofron edhe një 
lloj të mbrojtjes së gazetarëve nga presioni i elita-
ve politike dhe ekonomike. Megjithatë, të pyetur 
se çfarë është potenciali që këto iniciativa në afat 
të gjatë ta përparojnë raportimin për korrupsionin, 
shumica e bashkëbiseduesve ishin skeptikë - në 
njërën anë për shkak të kohëzgjatjes së kufizuar të 
këtyre iniciativave dhe mungesës së një mbështetje 

sistematike afatgjate; por edhe për faktin që ky lloj 
i mbështetjes mund në një farë mënyre t’i diskredi-
tojë mediat, nga aspekti i përfaqësimit të interesa-
ve të palëve të prekura - donatorët. U shpreh edhe 
mosbesimi rreth kritereve sipas të cilave ndahen 
grantet. Sipas disa bashkëbiseduesve, mjetet e sigu-
ruara përmes granteve, janë të pamjaftueshme për 
të qenë në gjendje të punohet në mënyrë efektive 
gazetaria hulumtuese, ndërsa u shpreh skepticizëm 
në aspekt të përkushtimit në punën që sigurohet 
në kuadër të këtij lloji të mbështetjes. Megjithatë, 
shumica e bashkëbiseduesve ranë dakord se si re-
zultat i kësaj mbështetjeje u identifikuan dhe u pre-
zantuan para publikut një sërë temash relevante të 
cilat përndryshe nuk do të mund të hulumtoheshin 
në mënyrë të thuktë.

4.4 Interesimi	për	të	punuar	në 
problemin	me	korrupsionin

Ajo që u theksua është se interesimi për punën 
në gazetarinë investigative në mesin e gazetarëve 
ka rënë. Disa bashkëbisedues theksuan se pozita në 
të cilën gjenden gazetarët (puna e pasigurta dhe e 
paguar ulët), por edhe fakti që në shumicën e raste-
ve nuk ekziston jo-responsiviteti nga ana e institu-
cioneve që n mënyrë adekuate t’i adresojnë rastet 
e veprimeve të identifikuara potenciale korruptive, 
në mënyrë demotivuese ndikon në gatishmërinë e 
gazetarëve për t'u marrë me këtë temë. Në kontek-
stin e pasigurisë së shprehur, u theksua se nevoji-
tet mbrojtje dhe mbështetje më e madhe nga ana 
e redaktorëve dhe pronarëve. Shumica e lajmeve 
reduktohen në reagim dhe kundër-reagim, respek-
tivisht në plasaritje të ndërsjella ndërmjet partive 
politike, pa një analizë të thuktë. Storjet nuk ndiqen 
deri në fund - nuk dihet për epilogun e rasteve të 
korrupsionit, gjë që nuk kontribuon në ndërtimin e 
një kulture të ndëshkueshmërisë.
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Në këtë kontekst, bashkëbiseduesit u pyetën për 
mendim për procesin e dizintermediacionit, respekti-
visht marrjen përsipër të nk pjese të rolit të mediave 
nga ana e shërbimeve të PR shërbimeve të Qeverisë. 
Në aspekt të kësaj çështjeje, bashkëbiseduesit kishin 
mendime të ndara. Për disa bashkëbisedues ky kon-
cept është problematik nga aspekti që e formëzon 
produktin mediatik, ndërsa gazetarët bëhen vetëm 
kanali i transmetimit të njoftimeve të përgatitura pa-
raprakisht, gjë që gazetarët mund t’i bëjë “përtacë”. 
Sipas të tjerëve, kjo paraqet ndjekje të trendeve të 
reja në informimin dhe si e tillë paraqet një lloj të ri 
të transparencës. Ajo që u mbetet gazetarëve është 
që tu përshtaten kanaleve dhe metodave të reja të 
komunikimit dhe t'i shfrytëzojnë ato komunikim më 
efektiv me palët e prekura.

Në kontekst të temës, nga ana e disa bashkëbi-
seduesve u vu në dukje se ekziston rezervë në me-
sin e gazetarëve për t'u konfrontuar me pushtetit 
në ngjarjet publike, pjesërisht për shkak të pasiguri-
së dhe vetëcensurës, por pjesërisht edhe për shkak 
të mungesës së konkurrencës në vetë sferën media-
tike. Mungesa e kompetvitetit mund të lidhet edhe 
me mospasjen e një sistemi të avancimit profesio-
nal dhe mungesës së kulturës garuese.

Puna e servisit publik u potencua si një problem 
tjetër në fushën e sigurimit të informimit të paan-
shëm dhe profesional për korrupsionin. Edhe  kra-
has faktit që vetëm në servisin publik punojnë më 
shumë gazetarë dhe punëtorë medial se në të gjit-
hë shtëpitë  tjera televizive së bashku, edhe krahas 
resurseve që i merr nga buxheti, korrupsioni është 
një temë që është absolutisht e papranishme në 
kuadër të servisit publik. Kjo u konfirmua edhe nga 
rezultatet e analizës kuantitative, të cilat treguan se 
kanalet e servisit publik (MTV 1 dhe 2) më së paku 
informojnë mbi tema që lidhen me  korrupsionin, 

kanë numrin më të vogël të storjeve hulumtue-
se dhe më së shpeshti informimi për korrupsionin 
është reduktuar në transmetim të informacioneve 
rrjedhës. Në vend që servisi publik të jetë prijës në 
informimin profesional për korrupsionin, në përm-
bajtjet kësaj sfere i kushtohet rëndësi margjinale në 
politikën redaktuese.

Gazetarët më shpesh kapen për temash për të 
cilat ekziston interes i lartë publik dhe që janë të leh-
ta për investigim. Shpeshherë, vetë storjet nuk janë 
të iniciuara si rezultat i ndjekjes së kujdesshme të pu-
nës së institucioneve/funksionarëve të caktuar, por 
pas marrjes së informacionit nga palët e treta. Kjo 
nuk do të ishte problem nëse denoncimi ndiqet me 
profesionalizëm në përpunimin e temës – në të kun-
dërtën, ekziston rreziku për njëanshmëri në raportim 
dhe humbjen e besimit në media. Ekzistojnë sfera në 
shoqëri ku, edhe pse ekziston korrupsion, nuk janë 
subjekt të interesit adekuat nga ana e gazetarëve. 
Përveç gjyqësorit, ndaras  veçua pushteti lokal, ku 
ka potencial të fortë dhe indikacione për abuzime, 
por është një temë që nuk është mjaftueshëm e për-
faqësuar në informimin për korrupsionin.

4.5 Bashkëpunimi	me	institucionet	
Problem relevant në hulumtimet e temave për 

korrupsionit paraqet gatishmëria për bashkëpunim 
e institucioneve, si në aspektin e marrjes së informa-
cioneve të nevojshme, ashtu edhe në aspekt të rea-
gimit të institucioneve në drejtim të rasteve të iden-
tifikuara të korrupsionit të mundshëm. Gjegjësisht, 
u theksua se institucionet nuk janë transparente 
sa duhet në zbulimin e informatave me karakter 
publik (edhe pse është vërejtur se situata është 
përmirësuar dukshëm në periudhën e kaluara), se 
mungon kultura e bashkëpunimit me mediat, dhe 
se nuk ka zbatim të duhur të Ligjit për qasje të lirë 
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deri tek informatat me karakter publik. Sa i përket 
zbatimit të Ligjit, u theksua se institucionet shpesh 
praktikojnë stërzgjatjen dhe refuzimin e dhënies së 
informacioneve të kërkuara. Problem paraqet edhe 
mungesa e kulturës digjitale në aspektin e prezanti-
mit të informacioneve tek institucionet.

Disa nga bashkëbiseduesit shprehën skeptici-
zëm për sa përket formave të reja të komunikimit 
të qeverisë me mediat dhe me publikun dhe tran-
sparencën më të madhe. Ka pasiguri në aspektin 
e gatishmërisë së autoriteteve për të mbështetur 
zhvillimin e një mjedisi të raportimit të lirë me-
diatik. Midis një numri të bashkëbiseduesve u cek 
edhe frika në aspektin e e reperkusioneve të mund-
shme nga puna në tema që lidhen me korrupsionin. 
Gjegjësisht, vazhdojnë lidhjet midis elitave të caktu-
ara të biznesit dhe strukturave të fuqisë politike (për-
mes mbështetjes nga qeveria,  lehtësimeve, etj.).  

Këto lidhje më pas pasqyrohen edhe në bashkëpu-
nimin me mediat, dhe në këtë mënyrë mundësohet 
që strukturat e fuqisë të vazhdojnë me presionin 
indirekt mbi mediat përmes tregut të reklamave. 
Ekzistimi i ueb portaleve që funksionojnë pa kurr-
farë rregullore, të cilat shpeshherë janë instrument 
i aktorëve politikë për përhapjen e dezinformatave, 
dhe të cilat indirekt marrin mbështetje nga këto 
grupe të interesit, janë edhe një goditje mbi qën-
drueshmërinë financiare të mediave tradicionale. 
Përveç kësaj, u apostrofuan edhe ndryshimet e fun-
dit në Kodin Zgjedhor si një tjetër formë e mbajtjes 
së mediave në gjendje dëgjueshmërie, duke sigu-
ruar buxhet më të madh fushata parazgjedhore 
me mjete publike. Disa bashkëbisedues shprehën 
haptazi dyshimet se kjo është një mënyrë e re që 
mediat të pasivizohen me "subvencionim" të tregut 
mediatik me paratë e qytetarëve.
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5. KONKLUZION
Rezultatet nga monitorimi i pesë  televizioneve 

kombëtare, si dhe njohuritë  e marrë në kuadër të 
analizës kualitative  të konkluzionit se në aspektin e 
raportimit mbi korrupsionin ekzistojnë ngjashmëri 
të mëdha në temat dhe mënyrën në të cilën ra-
portohet ndërmjet televizioneve. Edhe pse numri 
absolut i kontributeve për korrupsionin nuk është 
i vogël, në kuadër të raportimit dominojnë lajmet 
dominohet ku transmetohen  informacione pa një 
analizë më gjithëpërfshirëse.

Vetëm një e treta e kontributeve  të emetua-
ra, janë emetuar si lajme kryesore. Përveç kësaj, 
në rastin e mediave të caktuara kontributet për 
korrupsionin, edhe pse të përfshira në kuadër të 
paralajmërimit kryesor, shpeshherë  prezantohen 
në fund të lajmeve, gjë që e vë në pyetje trajtimin 
e tyre si lajme kryesore. Pjesa dërmuese e kontri-
buteve të emetuara i përkasin kategorisë "lajm", të 
shoqëruara me një ton neutral në raportim. Numri i 
lajmeve të vlerësuara si të njëanshme është i vogël, 
ndërsa njëanshmëri e barabartë manifestohet edhe 
ndaj qeverisë edhe ndaj opozitës. Numri i analizave 
është jashtëzakonisht i vogël, ndërsa kryesisht është 
janë të përfaqësuara në raportimin nga mediat që 
ka programe të posaçme për gazetari hulumtuese. 
Pothuajse nuk janë të përfaqësuara analiza të kana-
leve  të servisit publik.

Është shqetësues fakti që raportimi për korrup-
sionin në shumicën e rasteve bazohet në një numër 
të vogël burimesh (një ose dy), gjë që shpalos in-
vestimin minimal profesional në raportimin për 
këtë sferë. Në raportimin mbi korrupsionin, me-
diat në kontributet përfshijnë deklarata nga parti-

të  politike, me ç’rast në një pjesë të rëndësishme 
të kontributeve që përmbajnë deklarata të tilla, 
bazohen në një, ose më së shumti në dy burime. 
Kjo e konfirmon konstatimin se është e pranishme 
një praktikë e raportimit të reduktuar në deklara-
ta dhe reagime të partive politike. Përveç kësaj, kjo 
çon në konkluzionin se partitë politike shfrytëzohen  
si burim i informacioneve mbi tema që lidhen me 
korrupsionin, gjë që vetë për vete nuk është pro-
blem, po qe se nuk vihet në kontekstin e mungesës 
së punës investigative. Në këtë mënyrë hapet rrugë 
drejt informimit të njëanshëm.

Vëmendje e pamjaftueshme u kushtohet tema-
ve me karakter lokal, si dhe punës së organizatave 
të shoqërisë civile që janëtë përfshira në luftën 
kundër korrupsionit. Në veçanti, duhet theksuar 
përfaqësimin jashtëzakonisht të ulët të kontribute-
ve  të cilat  përfshijnë deklarata / u referohen orga-
nizatavetë shoqërisë civile, gjë që paraqet potencial 
të pashfrytëzuar në fushën e ndërtimit të një klime 
për të luftuar korrupsionin.

Kur është fjala për mjedisin në të kuadër të të 
cilit formësohet raportimi mediatik për korrupsio-
nin, mund të konkludohet se ekzistojnë më shumë 
faktorë që ndikojnë në mënyrë inhibiratore në 
zhvillimin e gazetarisë së lirë, objektive dhe pro-
fesionale hulumtuese për çështjet që lidhen me 
korrupsionin. Tregu i tejngopur mediatik, ngushtimi 
i burimeve të të ardhurave, si dhe konkurrenca nga 
ana e forma të reja të informimit masiv i kufizojnë 
mundësitë e mediave të mbështesin investigime 
ekstensive dhe punës në tema që kanë të bëjnë me 
korrupsionin. Ekziston një ndarje në pikëpamje të 
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situatavemomentale në aspektin e lirisë së medias - 
nga njëra anë zvogëlimi presioneve mbi mediat; nga 
ana tjetër, ekziston një pritje se mekanizmat me të 
cilat elitat politike dhe ekonomike mbajnë presion 
mbi mediat, do të mbeten të njëjta.

Në rastet kur ekzistojnë iniciativa të tilla, mediat 
shpesh përballen me mosbashkëpunim nga ana e  in-
stitucioneve, qasje  të vështirësuar deri në informa-
cione, ndërsa në raste të caktuara edhe me presione 
direkte apo indirekte nga qendrat e pushtetit. Megji-
thëse vërehet përparim, në mesin e shumicës së 
bashkëbiseduesve, mbizotëron skepticizmi në aspekt 
të përmirësimit të përhershëm të situatës. Ekziston 
një interes i pamjaftueshëm edhe tek redaktorët 
dhe tek gazetarët të punojnë në tema që mund t'i 
çojnë në konflikt me strukturat e pushtetit. Pasiguria 
që e definon punën e gazetarisë krijon një gjendje 

të  mungesës së një kulture garuese dhe e çrrënjos 
dinjitetin profesional të gazetarëve dhe redaktorëve.

Ekziston një mosbesimi në aspektin e reforma-
ve potenciale të paralajmëruara për të kontribuar 
drejt një ndryshim pozitiv në sferën e medias. Mu-
ngesa e rregullimit shoqërohet edhe me mungesën 
e përgjegjësisë profesionale dhe etike në rapor-
tim, gjë që akoma më shumë e çrregullon besimin 
tashmë të luhatur të publikut në mediat. Në këtë 
kontekst, shfaqet nevoja për rregullimin më efektiv, 
por dhe për një rrjetëzim më të madh të gazetarëve 
në nivel kombëtar dhe rajonal, në kontekstin e sh-
këmbimit të përvojave, bashkëpunimit në projek-
te të përbashkëta dhe shkëmbimin e praktikave të 
mira. Nevojitet ndërtimi i vazhdueshëm i kapacite-
teve të gazetarëve për të punuar në storje hulum-
tuese, kërkim dhe analiza të të dhënave.
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Tabela / Grafikoni 16. Gjatësia mesataree kontributit të emetuar.

Gjatësia	mesatare	e	kontributit	të	emetuar
Numër Minimum Maksimum Gjatësia mesatare Devijimi standard

Gjatësia mesatare 405 0.15 12.16 1.9188 1.11536
Valid N (listwise) 405

Tabela / Grafikoni 17. Lajmet e emetuara kryesore dhe dytësore.

A	është	lajmi	kryesor	apo	dytësor?
Frekuenca Përqindja Përqindja valide Përqindja kumulative

Valid
po 134 33.0 33.0 33.0
jo 272 67.0 67.0 100.0

Gjithsej 406 100.0 100.0

7. Aneksi 2: Lista e respondentëve
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Tabela / Grafikoni 18. Lajmet kryesore dhe dytësore sipas kanalit, pjesë e kategorisë.

ТV	Kanali	*	A	është	lajmi	kryesor	apo	dytësor?Crosstabulation

A është lajmi kryesor apo dytësor?
Gjithsej

po jo

TV kanali

MTV1
Numri 12 60 72

% në suaza të kategorisë 9.0% 22.1% 17.7%

MTV2
Numri 28 37 65

% në suaza të kategorisë 20.9% 13.6% 16.0%

Sitel
Numri 20 58 78

% në suaza të kategorisë 14.9% 21.3% 19.2%

Telma
Numri 40 71 111

% në suaza të kategorisë 29.9% 26.1% 27.3%

Alsat
Numri 34 46 80

% në suaza të kategorisë 25.4% 16.9% 19.7%

Gjithsej
Numri 134 272 406

% në suaza të kategorisë 100.0% 100.0% 100.0%
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Tabela / Grafikoni 19. Përfaqësimi për nga zhanri i kontributeve për korrupsionin.

Zhanri

Frekuenca Përqindja Përqindja valide Përqindja kumulative

lajm 295 72.7 72.7 72.7

koment 75 18.5 18.5 91.1

analizë 36 8.9 8.9 100.0

Gjithsej 406 100.0 100.0
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Tabela / Grafikoni 20. Përfaqësimi i zhanrit të kontributeve për korrupsionin sipas TV kanalit, participimi në kategori.

TV	Kanali	*	Zanri	Crosstabulation
Zhanri

Gjthsej
lajm koment analizë

TV kanali

MTV1
Numri 62 10 0 72

% në suaza të Zhanrit 21.0% 13.3% 0.0% 17.7%

MTV2
Numri 64 0 1 65

% në suaza të Zhanrit 21.7% 0.0% 2.8% 16.0%

Sitel
Numri 51 25 2 78

% në suaza të Zhanrit 17.3% 33.3% 5.6% 19.2%

Telma
Numri 57 40 14 111

% në suaza të Zhanrit 19.3% 53.3% 38.9% 27.3%

Alsat
Numri 61 0 19 80

% në suaza të Zhanrit 20.7% 0.0% 52.8% 19.7%

Gjithsej
Numri 295 75 36 406

% në suaza të Zhanrit 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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Tabela / Grafikoni 21. Përfaqësimi i ngjarjeve aktuale dhe të kaluara.

A	është	lajmi	për	ngjarjen	e	ditës	së	njejtë?

Frekuenca Përqindja Përqindja valide Përqindja kumulative

Valid

po 315 77.6 77.6 77.6

jo 91 22.4 22.4 100.0

Gjithsej 406 100.0 100.0
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Tabela / Grafikoni 22. Mbulimi i lajmeve të kaluara dhe aktuale sipas mediumit, pjesë e kategorisë.

TV	kanali	*	A	është	lajmi	për	ngjarje	të	të	njëjtës	ditë?	Crosstabulation
A është lajmi për ngjarje të së njëjtës ditë? Gjithsejpo jo

TV kanali

MTV1
Numri 52 20 72

% në suaza të A është lajmi për ngjarje 
të të njëjtës ditë  16.5% 22.0% 17.7%

MTV2
Numri 62 3 65

% në suaza të A është lajmi për ngjarje 
të të njëjtës ditë  19.7% 3.3% 16.0%

Sitel
Numri 63 15 78

% në suaza të A është lajmi për ngjarje 
të të njëjtës ditë  20.0% 16.5% 19.2%

Telma
Numri 78 33 111

% në suaza të A është lajmi për ngjarje 
të të njëjtës ditë  24.8% 36.3% 27.3%

Alsat
Numri 60 20 80

% në suaza të A është lajmi për ngjarje 
të të njëjtës ditë  19.0% 22.0% 19.7%

Gjithsej
Numri 315 91 406

% në suaza të A është lajmi për ngjarje 
të të njëjtës ditë  100.0% 100.0% 100.0%

MTV 1 MTV 2 Sitel Telma Alsat
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Tabela / Grafikoni 23. Rëndësia / niveli i ljamit.

Rëndësia/niveli

Frekuenca Përqindja Përqindja valide Përqindja kumulative

Valid

nacional 346 85.0 85.0 85.0

rajonal 3 .7 .7 85.7

lokal 58 14.3 14.3 100.0

Gjithsej 407 100.0 100.0
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Tabela / Grafikoni 24. Rëndësia /niveli i lajmit sipas mediumit, participimi në kategori.

TV	Kanali	*	Rëndësia/niveli	Crosstabulation
Rëndësia/niveli

Gjithsej
nasional rajonal lokal

TV kanali

MTV1
Numri 62 1 9 72

% në suaza të Rëndësia/nivelit 17.9% 33.3% 15.5% 17.7%

MTV2
Numri 52 0 13 65

% në suaza të Rëndësia/niveli 15.0% 0.0% 22.4% 16.0%

Sitel
Numri 67 0 11 78

% në suaza të Rëndësia/niveli 19.4% 0.0% 19.0% 19.2%

Telma
Numri 104 0 8 112

% në suaza të Rëndësia/niveli 30.1% 0.0% 13.8% 27.5%

Alsat
Numri 61 2 17 80

% në suaza të Rëndësia/niveli 17.6% 66.7% 29.3% 19.7%

Gjithsej
Numri 346 3 58 407

% në suaza të Rëndësia/niveli 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

nasional
regjional
lokal
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Tabela / Grafikoni 25. Toni i lajmit.

Toni	i	lajmit
Frekuenca Përqindja Përqindja valide Përqindja kumulative

Valid

neutral 269 66.3 66.9 66.9

kritik 108 26.6 26.9 93.8

miratues 8 2.0 2.0 95.8

i njëanshëm 17 4.2 4.2 100.0

Gjithsej 402 99.0 100.0

Missing System 4 1.0

Gjithsej 406 100.0
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Tabela / Grafikoni 26. Toni i lajmit sipas mediumit, participimi në kategori.

TV	kanali	*	Toni	i	lajmit	Crosstabulation
Toni i lajmit

neutral kritik miratues i njëanshëm

ТВ канал

МТВ1
Numri 49 19 2 2

% në suaza të Toni i lajmit 18.2% 17.6% 25.0% 11.8%

МТВ2
Numri 64 0 0 0

% në suaza të Toni i lajmit 23.8% 0.0% 0.0% 0.0%

Сител
Numri 49 20 2 7

% në suaza të Toni i lajmit 18.2% 18.5% 25.0% 41.2%

Телма
Numri 45 54 4 8

% në suaza të Toni i lajmit 16.7% 50.0% 50.0% 47.1%

Алсат
Numri 62 15 0 0

% në suaza të Toni i lajmit 23.0% 13.9% 0.0% 0.0%

Вкупно
Numri 269 108 8 17

% në suaza të Toni i lajmit 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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Tabela / Grafikoni 27. Kahja e lajmit të njanshëm.

toni.9а

Frekuenca Përqindja Përqindja valide Përqindja kumulative

Valid

pushteti 15 3.7 51.7 51.7

оpozita 14 3.4 48.3 100.0

Gjithsej 29 7.1 100.0

Missing System 378 92.9

Gjithsej 407 100.0
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Tabela / Grafikoni 28. Kontribute me deklaratë të partisë politike.

A	përmban	lajmi	reagim	të	partisë	politike?

Frekuenca Përqindja Përqindja valide Përqindja kumulative

Valid

po 104 25.6 25.7 25.7

jo 300 73.9 74.3 100.0

Gjithsej 404 99.5 100.0

Missing System 2 .5

Gjithsej 406 100.0
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Tabela / Grafikoni 29. Rubrika me deklarata nga partitë politike sipas mediumit, pjesë e kategorisë.

TV	kanali	*	A	përmban	lajmi	reagim	të	partisë	politike?	Crosstabulation
A përmban lajmi reagim të partisë politike

Gjithsej
po jo

TV kanali

MTV1
Numri 34 38 72

% në suaza të A përmban lajmi reagim të 
partisë politike 32.7% 12.7% 17.8%

MTV2
Numri 15 49 64

% në suaza të A përmban lajmi reagim të 
partisë politike 14.4% 16.3% 15.8%

Sitel
Numri 23 55 78

% në suaza të A përmban lajmi reagim të 
partisë politike 22.1% 18.3% 19.3%

Telma
Numri 21 90 111

% në suaza të A përmban lajmi reagim të 
partisë politike 20.2% 30.0% 27.5%

Alsat
Numri 11 68 79

% në suaza të A përmban lajmi reagim të 
partisë politike 10.6% 22.7% 19.6%

Gjithsej
Numri 104 300 404

% në suaza të A përmban lajmi reagim të 
partisë politike 100.0% 100.0% 100.0%
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Tabela / Grafikoni 30. Kontribute ku reagimi i partisë politike është kreu i lajmit.

A	është	reagimi	i	partisë	politike	kreu	i	lajmit?

Frekuenca Përqindja Përqindja valide Përqindja kumulative

Valid

po 74 18.2 69.8 69.8

jo 32 7.9 30.2 100.0

Gjithsej 106 26.0 100.0

Missing System 301 74.0

Gjithsej 407 100.0
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Tabela / Grafikoni 31. Kontribute ku reagimi i partisë politike është kreu i lajmit sipas mediumit, participimi në kategori.

ТV	kanali	*	A	është	reagimi	i	partisë	politike	kreu	i	lajmit?	Crosstabulation
A është reagimi i partisë politike 

kreu i lajmit? Gjithsej
po jo

TV kanali

MTV1
Numri 27 8 35

% në suaza të A është reagimi i 
partisë politike kreu i lajmit? 36.5% 25.0% 33.0%

MTV2
Numri 13 2 15

% në suaza të A është reagimi i 
partisë politike kreu i lajmit? 17.6% 6.3% 14.2%

Sitel
Numri 15 8 23

% në suaza të A është reagimi i 
partisë politike kreu i lajmit? 20.3% 25.0% 21.7%

Telma
Numri 11 11 22

% në suaza të A është reagimi i 
partisë politike kreu i lajmit? 14.9% 34.4% 20.8%

Alsat
Numri 8 3 11

% % në suaza të A është reagimi i 
partisë politike kreu i lajmit? 10.8% 9.4% 10.4%

Gjithsej
Numri 74 32 106

% në suaza të A është reagimi i 
partisë politike kreu i lajmit? 100.0% 100.0% 100.0%
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Tabela / Grafikoni 32. Kontribute me kreun e lajmit /numri burimve mbi të cilat bazohet lajmi.

A	është	reagimi	i	partisë	politike	kreu	i	lajmit?	*	Sa	burimeve	u	referohet	lajmi?	Crosstabulation
Sa burimeve u referohet lajmi?

Gjithsej
një dy tre më shumë se 

A ëhtë reagimi i 
partisë poiltike 
kreu i lajmit?

po

Numri 29 38 6 1 74
% në suaza të A është reagimi i 

partisë politike kreu i lajmit? 39.2% 51.4% 8.1% 1.4% 100.0%

% në suaza të A është reagimi i 
partisë politike kreu i lajmit? 96.7% 66.7% 42.9% 20.0% 69.8%

jo

Numri 1 19 8 4 32
% në suaza të A është reagimi i 

partisë politike kreu i lajmit? 3.1% 59.4% 25.0% 12.5% 100.0%

% në suaza të A është reagimi i 
partisë politike kreu i lajmit? 3.3% 33.3% 57.1% 80.0% 30.2%

Gjithsej

Numri 30 57 14 5 106
% në suaza të A është reagimi i 

partisë politike kreu i lajmit? 28.3% 53.8% 13.2% 4.7% 100.0%

% në suaza të A është reagimi i 
partisë politike kreu i lajmit? 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

jopo
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Tabela / Grafikoni 33. Partia politike reagimi i së cilës është transmetuar i pari.

Cila	parti	(e	para)

Frekuenca Përqindja Përqindja valide Përqindja kumulative

Valid

LSDM 5 1.2 4.8 4.8

VMRO DPMNE 93 22.9 89.4 94.2

BDI 2 .5 1.9 96.2

Alenca për Shqiptarët 3 .7 2.9 99.0

BESA 1 .2 1.0 100.0

Gjithsej 104 25.6 100.0

Missing

88 15 3.7

System 287 70.7

Gjithsej 302 74.4

Gjitsej 406 100.0

LSDM VMRO DPMNE BDI Alenca për 
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BESA

Cila	parti	(e	para)

20

0

40

60

80

100

Pe
rc

en
t



60 Raportimi mediatik për korrupsionin në Maqedoni: rezultatet nga hulumtimi

Tabela / Grafikoni 34. Partia politike reagimi i së cilës është transmetuar i pari me radhë.

Cila	parti	(e	dyta)
Frekuenca Përqindja Përqindja valide Përqindja kumulative

Valid

LSDM 32 7.9 88.9 88.9
VMRO DPMNE 3 .7 8.3 97.2

Alenca për Shqiptarët 1 .2 2.8 100.0
Gjithsej 36 8.8 100.0

Missing System 371 91.2
Gjitsej 407 100.0

Cila	parti	(e	dyta)

LSDM

VMRO DPMNE

Alenca për Shqiptarët
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Tabela / Grafikoni 35. Reagimi partisë politike  i transmetuar si i dyti, sipas mediumit.

TV	kanali	*	Cila	parti	(e	dyta)		Crosstabulation
Cila parti  (e dyta)

Gjithsej
LSDM VMRO DPMNE Aleanca për 

Shqiptarët

TV kanali

MTV1
Numri 14 0 0 14

% në suaza të Cila parti  (e dyta) 43.8% 0.0% 0.0% 38.9%

MTV2
Numri 7 0 0 7

% në suaza të Cila parti  (e dyta) 21.9% 0.0% 0.0% 19.4%

Sitel
Numri 5 2 0 7

% në suaza të Cila parti  (e dyta) 15.6% 66.7% 0.0% 19.4%

Telma
Numri 2 0 0 2

% në suaza të Cila parti  (e dyta) 6.3% 0.0% 0.0% 5.6%

Alsat
Numri 4 1 1 6

% në suaza të Cila parti  (e dyta) 12.5% 33.3% 100.0% 16.7%

Gjithsej
Numri 32 3 1 36

% në suaza të Cila parti  (e dyta) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

LSDM
VMRO DPMNE
Alenca për Shqiptarët

Cila	parti	(e	dyta)
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Tabela / Grafikoni 36. Kontribute që kanë të bëjnë me institucionet.

A	ka	të	bëjë	lajmi	me	ndonjë	institucion?

Frekuenca Përqindja Përqindja valide Përqindja kumulative

Valid

po 334 82.1 82.1 82.1

jo 73 17.9 17.9 100.0

Gjithsej 407 100.0 100.0

A	ka	të	bëjë	lajmi	me	ndonjë	institucion?

po

jo
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Tabela / Grafikoni 37. Kontribute që kanë të bëjnë me institucionet, sipas mediumi, participimi në kategorinë.

TV	kanlai	*	A	ka	të	bëjë	lajmi	me	ndonjë	institucion?	Crosstabulation
A ka të bëjë lajmi me ndonjë 

institucion? Gjithsej
po jo

TV 
kanali

MTV1
Numri 66 6 72

% në suaza të A ka të bëjë lajmi me ndonjë institucion? 19.8% 8.2% 17.7%

MTV2
Numri 43 22 65

% në suaza të A ka të bëjë lajmi me ndonjë institucion? 12.9% 30.1% 16.0%

Sitel
Numri 72 6 78

% në suaza të A ka të bëjë lajmi me ndonjë institucion? 21.6% 8.2% 19.2%

Telma
Numri 96 16 112

% në suaza të A ka të bëjë lajmi me ndonjë institucion? 28.7% 21.9% 27.5%

Alsat
Numri 57 23 80

% në suaza të A ka të bëjë lajmi me ndonjë institucion? 17.1% 31.5% 19.7%

Gjithsej
Numri 334 73 407

% në suaza të A ka të bëjë lajmi me ndonjë institucion? 100.0% 100.0% 100.0%
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Tabela / Grafikoni 38. Institucione për të cilat raportohet në kontributet.

Me	cilin	institucion	ka	të	bëjë	lajmi?		(I	pari	sipas	rëndësisë)
Frekuenca Përqindja Përqindja valide Përqindja kumulative

Valid 72 17.7 17.7 17.7
Gjykata  penale 72 17.7 17.7 35.4

Qeveria e RM – Kryeministri i MK 26 6.4 6.4 41.8
Minsitria e Punëve të Brendshme 23 5.7 5.7 47.4

Qeevria e RM 18 4.4 4.4 51.8
Komuna e Strumicës 16 3.9 3.9 55.8

ELEM 14 3.4 3.4 59.2
PSP 13 3.2 3.2 62.4

Komisioni antikorrupsion 9 2.2 2.2 64.6
Prokuroria publike 8 2.0 2.0 66.6

Ministria e Kulturës 8 2.0 2.0 68.6
Ministria e Shëndetësisë 7 1.7 1.7 70.3

REK Bitola 7 1.7 1.7 72.0
Minsitria e Punëve të Jashtme 6 1.5 1.5 73.5

Këshill gjyqësor 6 1.5 1.5 74.9
Universiteti  Ndërkombëtar i Strugës 5 1.2 1.2 76.2

Qeveria –Kryeministri i MK 4 1.0 1.0 77.1
Qeevria e RM  - Zv/kryeministri Angjshev 4 1.0 1.0 78.1

Universiteti shtetëror i Tetovës 4 1.0 1.0 79.1
Gjyqësori 4 1.0 1.0 80.1

Komisioni për letra me vlerë 3 .7 .7 80.8
KOM 3 .7 .7 81.6

Kuvendi i RM 3 .7 .7 82.3
Univesriteti  “Nënë Tereza“ 3 .7 .7 83.0

FENI 3 .7 .7 83.8
Enti shtetëror për revizion 2 .5 .5 84.3

Banja e Ktallanovës 2 .5 .5 84.8
Ministria e Drejtësisë 2 .5 .5 85.3

Muzeu i VMRO-së 2 .5 .5 85.7
PThP Gjevgjeli 2 .5 .5 86.2

Komuna Gazi Babë 2 .5 .5 86.7
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Komuna Karposh 2 .5 .5 87.2
Komuna e Strumicës – Kryetari i komunës 2 .5 .5 87.7

Komuna  e Tetovës 2 .5 .5 88.2
Komuna Qendër 2 .5 .5 88.7
Gjyqi Themelor 2 .5 .5 89.2

Kryeministri i MK 2 .5 .5 89.7
TE - TO AD 2 .5 .5 90.2

Qendra për Shëndet Publik 2 .5 .5 90.7
Akademia për gjykatës dhe prokurorë publikë 1 .2 .2 90.9

Gjykta supreme 1 .2 .2 91.2
Qyteti i Shkupit 1 .2 .2 91.4
Spitali  i qytetit 1 .2 .2 91.6

Kopshti i fëmijëve Qendër 1 .2 .2 91.9
Shtpia e fëmijëve 25 Maji 1 .2 .2 92.1

Inspektorati shtetëror i arsmit 1 .2 .2 92.4
Revizori shtetëror 1 .2 .2 92.6
Revizioni shtetëror 1 .2 .2 92.9

Elem Turs 1 .2 .2 93.1
Burgu i Strugës 1 .2 .2 93.4

burgjet 1 .2 .2 93.6
Instituti për Shëndet Publik 1 .2 .2 93.9

PTh Prilep 1 .2 .2 94.1
NP Rruglt Shtetërore 1 .2 .2 94.3

Kadastra 1 .2 .2 94.6
Komisioni për Antikorrupsion 1 .2 .2 94.8

Minsistria e Punëve të Brendshme 1 .2 .2 95.1
Minsistria e Arsimit 1 .2 .2 95.3

Minsitria e Mbrojtjes 1 .2 .2 95.6
Ministria e Transportit dhe Lidhjeve 1 .2 .2 95.8

Minsitria e Punës dhe Politikës Sociale 1 .2 .2 96.1
Ministria e Financave 1 .2 .2 96.3

Minsitria e Shëndetësisë 1 .2 .2 96.6
Ministria e Kulturës 1 .2 .2 96.8

Avokati Publik 1 .2 .2 97.3
Komuna  Aerodrom 1 .2 .2 97.5
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Komuan e  Manastirit 1 .2 .2 97.8
Komuna e Strugës 1 .2 .2 98.0

Komuna Çeshinovo-Obleshevo –Kryetari i komunës 1 .2 .2 98.3
Komisioni Rregullator i Energjetikës 1 .2 .2 98.5

Gjyqi 1 .2 .2 98.8
Gjykata e Strazburgut 1 .2 .2 99.0

Gjykatat 1 .2 .2 99.3
“Toplifikacija” 1 .2 .2 99.5

Rrugët dhe rrugicat 1 .2 .2 99.8
Shkolla në Maqedoni 1 .2 .2 100.0

Gjithsej 407 100.0 100.0
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Tabela / Grafikoni 39. Institucionet me të cilat kanë të bëjnë kontributet (të dytit për nga rëndësia).

Me	cilin	institucion	ka	të	bëjë	lajmi?		(i	dyti	për	nga	rëndësia)
Frekuenca Përqindja Përqindja valide Përqindja kumulative

Valid 245 60.2 60.2 60.2
PSP 70 17.2 17.2 77.4

Gjykata penale 7 1.7 1.7 79.1
REK Bitola 7 1.7 1.7 80.8

Prokuroria Publike 6 1.5 1.5 82.3
Ministria e Drejtësisë 6 1.5 1.5 83.8

Komuna e Strumicës  - Kryetari i komunës 5 1.2 1.2 85.0
Policia financiare 5 1.2 1.2 86.2

Enti shtetëror i statistikave 4 1.0 1.0 87.2
Ministria e kulturës 4 1.0 1.0 88.2

FENI 4 1.0 1.0 89.2
ELEM 3 .7 .7 89.9

Minisitria e  Punëve të Brendshme 3 .7 .7 90.7
Misirtia e Arsimit 3 .7 .7 91.4

Gjykatat 3 .7 .7 92.1
Gjyqi i Apelit 2 .5 .5 92.6

Komuna e Strumicës 2 .5 .5 93.1
“Toplifikacija 2 .5 .5 93.6

FSShM 2 .5 .5 94.1
Byroja për prokurime publike 1 .2 .2 94.3

Shtëpia e fëmijëve 25 Мајi 1 .2 .2 94.6
Universiteti  Evropian në Shkup 1 .2 .2 94.8

Qendra klinike 1 .2 .2 95.1
Komisioni për prokurime publike 1 .2 .2 95.3

Postata e Maqedonisë 1 .2 .2 95.6
MPB Koçanë 1 .2 .2 95.8

Universiteti Ndërkombëtar Sllav 1 .2 .2 96.1
Universiteti Ndërkombëtar i Strugës 1 .2 .2 96.3

ministritë 1 .2 .2 96.6
Ministria e Ekonomisë 1 .2 .2 96.8

Minsitria e Punës dhe Politikës Sociale 1 .2 .2 97.1
Muzeu i Maqedonisë  1 .2 .2 97.3
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Prokuroria për krim të organizuar 1 .2 .2 97.5
Komuna  e Manastirit 1 .2 .2 97.8

Komuna  e Manastirit – Kryetari i komunës 1 .2 .2 98.0
Komuna  e  Kavadarit 1 .2 .2 98.3

Komuna e Prilepit - Kryetari i komunës 1 .2 .2 98.5
Komuna Qendër 1 .2 .2 98.8
Gjyqi Themelor 1 .2 .2 99.0

Kyretari i RM 1 .2 .2 99.3
S V Invest 1 .2 .2 99.5
gjyqësori 1 .2 .2 99.8
TE - TO 1 .2 .2 100.0
Gjithsej 407 100.0 100.0
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Tabela / Grafikoni 40. Kontribute që kanë të bëjnë me organizatat qytetare.

Lajmi	a	ka	të	bëjë	me	ndonjë	organizatë	qytetare	(ОQ)?
Frekuenca Përqindja Përqindja valide Përqindja kumulative

Valid

po 40 9.8 9.8 9.8

jo 367 90.2 90.2 100.0

Gjithsej 407 100.0 100.0
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Tabela / Grafikoni 41. Kontribute që kanë të bëjnë me organizatat qytetare, sipas mediumit.

TV	kanali	*	Lajmi	a	ka	të	bëjë	me	ndonjë	organizatë	qytetare	(ОQ)?	Crosstabulation
Lajmi a ka të bëjë me ndonjë organizatë 

qytetare (ОQ)? Gjithsej
po jo

TV kanali

MTV1
Numri 8 64 72

% në suaza të TV kanalit 11.1% 88.9% 100.0%

MTV2
Numri 3 62 65

% në suaza të TV kanalit 4.6% 95.4% 100.0%

Sitel
Numri 4 74 78

% në suaza të TV kanalit 5.1% 94.9% 100.0%

Telma
Numri 20 92 112

% në suaza të TV kanalit 17.9% 82.1% 100.0%

Alsat
Numri 5 75 80

% në suaza të TV kanalit 6.3% 93.8% 100.0%

Gjithsej
Numri 40 367 407

% në suaza të TV kanalit 9.8% 90.2% 100.0%
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Tabela / Grafikoni 42. Organizatat qytetare të përfshira në informimin për korrupsionin.

Me	ciln	OQ	ka	të	bëjë	lajmi?
Frekuenca Përqindja Përqindja valide Përqindja kumulative

Valid

Asociacioni MOST 1 .2 2.6 2.6
Koalicioni qytetar Të gjithë për gjykim të drejtë 2 .5 5.3 7.9

Oda ekonomike 1 .2 2.6 10.5
Shoqata e gjyqtarëve 1 .2 2.6 13.2
“Thjerrëza e gjelbër” 1 .2 2.6 15.8

Instituti për politikë evropiane 1 .2 2.6 18.4
Instituti për hulumtime strategjike 1 .2 2.6 21.1

Koalicioni për gjykim të drejtë 1 .2 2.6 23.7
Metamorfozis 3 .7 7.9 31.6

QMBN 1 .2 2.6 34.2
QMBN dhe të tjerët 2 .5 5.3 39.5

e panjohur 2 .5 5.3 44.7
Platforma  OQ-ve për luftë kundër korrupsionit 4 1.0 10.5 55.3

më shumë 1 .2 2.6 57.9
Transparency Int. 11 2.7 28.9 86.8

Komiteti i Helsinkit për të drejtat e njeriut 1 .2 2.6 89.5
Qendra për komunikim qytetar 1 .2 2.6 92.1

Qendra për analiza ekonomike dhe të tjera 2 .5 5.3 97.4
Kryqi i Kuq 1 .2 2.6 100.0

Gjithsej 38 9.3 100.0
Missing 88 369 90.7

Gjthsej 407 100.0
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Tabela / Grafikoni 43. Organizatat qytetare të përfshira në informimin për korrupsionin dhe numri i burimeve mbi të cilat bazohet lajmi.

Sa	burimeve	u	referohet	lajmi? 
*A	ka	të	bëjë	lajmi	me	ndonjë	organizatë	qytetare	(ОQ)?	Crosstabulation

A ka të bëjë lajmi me ndonjë 
organizatë qytetare (OQ)? Gjithsej

po jo

Sa 
burimeve 

u referohet 
lajmi?

një

Numri 7 128 135
% në suaza të Sa burimeve u referohet lajmi? 5.2% 94.8% 100.0%

% në suaza të A ka të bëjë lajmi me ndonjë 
organizatë qytetare  (ОQ)? 17.5% 34.9% 33.2%

dy

Numri 21 147 168
% në suaza të Sa burimeve u referohet lajmi? 12.5% 87.5% 100.0%

% në suaza të A ka të bëjë lajmi me ndonjë 
organizatë qytetare  (ОQ)? 52.5% 40.1% 41.3%

tre

Numri 5 73 78
% në suaza të Sa burimeve u referohet lajmi? 6.4% 93.6% 100.0%

% në suaza të A ka të bëjë lajmi me ndonjë 
organizatë qytetare  (ОQ)? 12.5% 19.9% 19.2%

më 
shumë 
se tre

Numri 7 19 26
% në suaza të Sa burimeve u referohet lajmi? 26.9% 73.1% 100.0%

% në suaza të A ka të bëjë lajmi me ndonjë 
organizatë qytetare  (ОQ)? 17.5% 5.2% 6.4%

Вкупно

Numri 40 367 407
% në suaza të Sa burimeve u referohet lajmi? 9.8% 90.2% 100.0%

% në suaza të A ka të bëjë lajmi me ndonjë 
organizatë qytetare  (ОQ)? 100.0% 100.0% 100.0%
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Tabela / Grafikoni 44. Numri i burimeve të prezantuara në lajmin.

Sa	burimeve	u	referohet	lajmi?
Frekuenca Përqindja Përqindja valide Përqindja kumulative

Valid

një 135 33.2 33.2 33.2

dy 168 41.3 41.3 74.4

tre 78 19.2 19.2 93.6

Më shumë se tre 26 6.4 6.4 100.0

Gjithsej 407 100.0 100.0
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Tabela / Grafikoni 45. Kontribute sipas numrit të burimeve në kuadër të mediumit, participimi në kategroinë

ТV	kanali	*	Sа	burimeve	u	referohet	lajmi?	Crosstabulation
Sa burimeve u referohet lajmi?

Gjithsej
një dy tre më shumë se tre

TV 
kanali

MTV1
Numri 34 33 5 0 72

% në suaza të Sa burimeve u referohet lajmi? 25.2% 19.6% 6.4% 0.0% 17.7%

MTV2
Numri 10 32 16 7 65

% në suaza të Sa burimeve u referohet lajmi? 7.4% 19.0% 20.5% 26.9% 16.0%

Sitel
Numri 35 35 8 0 78

% në suaza të Sa burimeve u referohet lajmi? 25.9% 20.8% 10.3% 0.0% 19.2%

Telma
Numri 43 42 19 8 112

% në suaza të Sa burimeve u referohet lajmi? 31.9% 25.0% 24.4% 30.8% 27.5%

Alsat
Numri 13 26 30 11 80

% në suaza të Sa burimeve u referohet lajmi? 9.6% 15.5% 38.5% 42.3% 19.7%

Gjithsej
Numri 135 168 78 26 407

% në suaza të Sa burimeve u referohet lajmi? 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

MTV 1 MTV 1 Sitel Telma Alsat
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Nr/rend. Emri	dhe	mbiemri Organizata	/	Institucioni

1. Mevaip Abdiu Koha

2. Aneta Dodevska Televizioni 24

3. Goran Momirovski Teelvizioni Alfa

4. Xhenur Iseni Zhurnal

5. Destan Junuzi Zhurnal

6. Isen Saliu Lajm

7. Aleksandr Damovski MKD.mk

8. Tamara Çausidis Sindikata e Pavarur e Gazetarëve dhe Punëtorëve Medial

9. Naser Selmani Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë

10. Xhumadije Ibraimi Art Kanal

11. Bashkim Sulejmani Alsat-М

12. Aleksandar Dimitrievski Alsat-М

13. Gordana Duvnjak 1TV

14. Stole Naumov Kanal 77

15. Zharko Jordanoski Sloboden peçat

8. Aneksi 2: Lista e respondentëve




