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RAPORTI I PESTË NGA MONITORIMI I RAPORTIMIT MEDIATIK PËR PUNËN E 
KUVENDIT 

(JANAR 2015)  

Instituti për demokraci “Societas Civilis” – Shkup (IDSCS) dhe Instituti për Evropën Lindore dhe 
Qendrore dhe Ballkanin (IELQB), duke filluar nga qershori i vitit 2014 deri në mars të vitit 2015 e 
përcjellin nivelin  e cilësisë së debatit në Kuvendin dhe raportimin e medieve nga puna e deputetëve. 
Monitorimi zhvillohet në kuadër të projektit “Kuvendi nën thjerrëz, përforcimi i debatit politik dhe të 
diskursit deliberativ” financiarisht i përkrahur nga Unioni Evropian. Gjatë periudhës  së monitorimit do 
të përgatiten dhjetë raporte mujore për cilësinë e debatit në Kuvendin dhe për raportimin mediatik. 
Para jush është raporti i dytë i cili ka të bëjë me raportimin e 10 medieve kombëtare në periudhën, 
nga 1 – 31 janari 2015.  

Qëllimi i monitorimit është që në mënyrë empirike të arrihet në njohuri se në çfarë masë janë 
mediet pjesë e procesit të deliberacionit në shoqërinë gjatë krijimit të politikave publike, përkatësisht 
në çfarë masë opinionit më të gjerë ja transmetojnë argumentet e prezantuara  në diskutimet 
kuvendore. 

Pas çdo muaji të monitoruar opinioni do të informohet përmes raporteve për gjetjet kyçe të 
monitorimit të medieve edhe nga debati në Kuvendin.  

A. REZYME 

Mediet në janar të vitit 2015 deri tani më shumë informuan për përmbajtjen e debateve parlamentare, 
qëndrimet dhe argumentet e shfaqura nga deputetët. Çështja kyçe për tërheqjen e interesimit 
mediatik ishin debatet parlamentare rreth Ligjit për arsim të lartë, ndryshimet ligjore me të cilat 
mundësohet këqyrje në llogaritë bankare të shfrytëzuesve të ndihmës sociale, amendamentet e 
Kushtetutës, shpenzimet për udhëtimin e deputetëve, si dhe vizita e kryetarit të parlamentit të 
Shqipërisë Ilir Meta.  
 
Për herë të parë nga fillimi i monitorimit më pak janë të përfshira informacionet gazetareske në të 
cilat Kuvendi vetëm përmendet, ndërsa informacioni për nga ana thelbësore nuk ka të bëjë me punën 
e deputetëve. Në përgjithësi, këto raporte kanë të bëjnë me gjendjen politike në vendin dhe me 
raportet midis partive. Gjatë muajve paraprake ky lloj i raporteve ishin më të pranishëm.  
 
Në periudhën e përfshirë në këtë raport, nga 1 deri më 31 janar të vitit 2015, mediet në informacionet 
e botuara si burime më shpesh i vënë në pah deputetët. Me këtë rast, shumë më shpesh janë të 
përfshira informacione në të cilat si burime paraqiten deputetë nga vetëm një opsion politik (më 
shpesh nga shumica), ndërsa më rrallë janë të përfaqësuara informacione në të cilat në të njëjtën kohë 
janë të përfaqësuar deputetë edhe nga pushteti edhe nga opozita.  
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Në janar më shpesh se sa në muajt paraprak si burime janë të përfaqësuar përfaqësues të 
institucioneve të tjera shtetërore, diplomatë të huaj dhe përfaqësues të organizatave ndërkombëtare, 
organizata civile dhe qytetarë. Me këtë rast është zvogëluar përfaqësimi i partive politike si burime të 
informacioneve.   
 
Në janar pjesa më e madhe e informacioneve të botuara gazetareske (përafërsisht një e treta), kanë 
qenë vetëm me një burim të theksuar në informacion, ndërsa në 9% të raporteve gazetareske nuk 
është theksuar asnjë burim.  
 
Gazetat shumë më tepër se sa televizionet kanë botuar informacione në të cilat përmendet Kuvendi.  

B. METODOLOGJIA E HULUMTIMIT 

Monitorimi i medieve përfshin përcjellje të informacioneve të paraqitura në 10 medie kombëtare në 
të cilat deputetët dhe Kuvendi. Përcjellja i përfshin tekstet e botuara në gjashtë gazeta ditore nga të 
cilat katër janë në maqedonisht dhe dy në gjuhën shqipe. Nga kontributet televizive përcillen 
informacionet e transmetuara në emisionet qendrore informative në katër televizione kombëtare nga 
të cilat dy janë në gjuhën maqedonase, ndërsa dy janë në gjuhën shqipe. Me monitorimin janë 
përfshirë mediet vijuese:  

Gazeta 
- Dnevnik 
- Utrinski vesnik 
- Veçer 
- Slloboden peçat 
- Koha 
- Lajm 

Televizione 
- Sitell 
- Tellma 
- Alsat-М 
- RTM2 Programi në gjuhën shqipe  

 
Në mediet e përmendura përcillen dhe analizohen informacionet në të cilat përmenden Kuvendi, 
deputetët dhe procedura ligjvënëse. Me këtë rast, në hulumtimin, si pjesëtarë të opozitës janë 
llogaritur edhe pjesëtarët e partive opozitare të cilët në zgjedhjet  e fundit parlamentare morën 
mandate, por vendosën të mos i pranojnë. Në çdo tekst veç e veç dhe në çdo kontribut televiziv 
analizohen elementet kryesore përkatësisht zhanri, fokusi i informacionit, lloji, numri, pala dhe  
sheshtësia e burimeve  

V. KONTEKSTI POLITIK 
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Në pajtim me Kushtetutën dhe Kodin zgjedhor, Kuvendi e ka pushtetin ligjvënës dhe është i përbërë 
nga 123 deputetë. Njëqind e njëzet deputetë zgjedhen në lista proporcionale zgjedhore për mandat 
prej katër vitesh, ndërsa tre deputetë zgjedhen nga tre njësi  zgjedhore në botën e jashtme. Në 
zgjedhjet e fundit parlamentare, të mbajtura në prill të vitit 2014, partia Organizata e brendshme 
maqedonase revolucionare – Partia demokratike për unitet kombëtar maqedonas (VMRO-DPMNE) 
fitoi 61 deputet, ndërsa partneri i tyre i koalicionit me të cilin e formon qeverinë, BDI fitoi 19 deputetë. 
Nga një deputet në Kuvendin fituan partitë Opsioni qytetar për Maqedoninë (GROM) dhe Rilindja 
demokratike kombëtare (RDK).  Deputeti i GROM është pjesë e koalicionit në pushtet, ndërsa deputeti 
i cili mandatin e morri nga RDK edhe përkundër vendimit të partisë që ta bojkotojë Kuvendin ju 
bashkëngjit grupit të deputetëve të BDI. Me këtë tani grupi i deputetëve të BDI numëron 20 deputetë.  

Nga fillimi i monitorimit deri në botimin e këtij raporti, deputetët nga koalicioni më i madh të 
udhëhequr nga Lidhja socialdemokrate e Maqedonisë (LSDM), e cila në zgjedhjet fitoi 34 mandate, e 
bojkotuan punën e Kuvendit. Në muajin dhjetor  në Kuvendin si opozitarë vepronin dhjetë  deputetë, 
shtatë nga Partia Demokratike shqiptare (PDSh) dhe tre nga koalicioni opozitar i LSDM të cilët 
vendosën ti pranojnë mandatet. Shumica në Kuvendin në nëntor e filloi procedurën për marrje të 
mandateve të 31 deputeti opozitar të cilët e bojkotojnë parlamentin. Procedura vazhdoi edhe në 
muajin dhjetor dhe në momentin e botimit të këtij raporti ende nuk ka përfunduar.    

G. GJETJE NGA MONITORIMI 

Ky raport i përfshin informacionet e botuara gazetareske të cilat kanë të bëjnë ose që e prekin punën 
e Kuvendit në periudhën nga 1 deri 31 dhjetor. Janë analizuar gjithsej 121 tekste dhe kontribute 
gazetareske të botuara në gazetat dhe në televizionet. Prej tyre :  

 lloji i medies: 75 % janë në gazeta, ndërsa 25% në televizione  

 gjuha: 61% janë botuara në mediet në maqedonisht, ndërsa 39% në gjuhën shqipe  

 nga tekstet e botuara në mediet e shtypura, 69% janë botuar në gazeta në maqedonisht, 
ndërsa 31% në gazeta në gjuhën shqipe  

 nga kontributet në televizionet, 39% janë të botuara në maqedonisht, ndërsa 61% në gjuhën 
shqipe  
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I. ZHANRI I INFORMACIONEVE 

Në janar informacionet që kanë të bëjnë me Kuvendin sipas karakteristikave të zhanreve në pjesën 
më të madhe, 63%, kanë qenë të strukturuar si raporte, përkatësisht vetëm informojnë për ngjarjet e 
ndërlidhura me Kuvendin. Kjo është më tepër në raport me dhjetorin dhe nëntorin. Në llogari të kësaj, 
nga tekstet dhe kontributet e monitoruara 15% janë shkrime, përkatësisht kanë element informativ 
dhe analitik gjatë raportimit për ngjarjen gjë e cila është më pak e bashkërenduar krahasuar me  dy 
muajt paraprak. Nga informacionet e publikuara 18% janë lajme themelore në të cilat bka vetëm 
informacion të shkurtër nga ngjarja dhe vetëm 3% janë komente të ngjarjeve të caktuara. Intervista 
dhe analiza në janar nuk janë shënuar.  

  

II. FOKUS I TEKSTEVE DHE TË KONTRIBUTEVE 

Monitorimi i përmbajtjeve të publikuara në mediet tregon se në janar deri tani më së shumti janë 
publikuar informacione të debateve të deputeteve në seancat plenare dhe në ato të komisioneve. Të 
tilla kanë qenë 14% nga informacionet gjë e cila është për 14% më tepër se sa në dhjetor dhe 17% më 
tepër krahasuar me nëntorin.  
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Në vend të dytë sipas përfaqësimit janë informacionet në të cilat Kuvendi vetëm është i përmendur 
në kontekst të gjendjes më të gjerë në vend dhe raportet midis partive - 29%. Monitorimi tregon se 
në janar është zvogëluar numri i informacioneve që kanë të bëjnë në përgjithësi me punën e Kuvendit, 
për 24% krahasuar me dy muajt paraprak. Në janar është rritur edhe numri i informacioneve të 
publikuara në të cilat informohet për hyrjen në fuqi të ligjeve të reja, ose të ndryshimeve ligjore 
krahasuar me dhjetorin.  
 
Në janar tema më të shpeshta rreth të cilave mediet kanë bërë vështrim për punën e Kuvendit, ishin 
ngjarjet rreth ndryshimeve të Ligjit për arsim të lartë, ndryshimet ligjore me të cilat u mundësua 
këqyrje në llogaritë bankare të shfrytëzuesve të ndihmës, diskutimi rreth amendamenteve të 
Kushtetutës dhe vizita e kryetari të Kuvendit të Shqipërisë Ilir Meta.  
 

 
 
Me këtë rast,  mund të vërehet se mediet në gjuhën maqedonase në këtë periudhë më tepër kanë 
botuar informacione nga debatet parlamentare, për hyrje në fuqi të ligjeve të reja ose për ndryshim 
dhe shlyerje të ligjeve ekzistuese, informacioneve në të cilat Kuvendi vetëm përmendet dhe tekste e 
kontribute në të cilat bëhen vështrime në aspektet e deputetëve si persona publik. Mediet në gjuhen 
shqipe, ndërkaq, më shpesh kanë publikuar informacione në të cilat ngjarje të tjera të cilat nuk janë 
të ndërlidhura në mënyrë të drejtpërdrejtë me Kuvendin. Mediet në gjuhën shqipe kanë botuar edhe 
më tepër informacione të cilat kanë të bëjnë me punën e Kuvendit në përgjithësi .   
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III. NUMRI DHE PALA E BURIMEVE 

Në tekstet dhe kontributet e monitoruara në janar më shpesh janë botuar informacione të cilat kanë 

të bëjnë me Kuvendin që kanë përmbajtur një burim – 35%. Dy burime janë theksuar në 22% nga 

informacionet, tre në 15%, ndërsa më tepër se tre në 14%. Në  9% nga informacionet e publikuara nuk 

është theksuar asnjë burim, ndërsa në  5% nuk ka qenë e mundur të konstatohen nëse është theksuar 

ndonjë burim.  
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Në janar sërish njëlloj si në muajt e kaluara, deputetët kanë qenë burime më të shpeshta në 

informacionet që kanë të bëjnë me Kuvendin – 30%. Prapëseprapë, kjo përqindje është zvogëluar 

krahasuar me dhjetorin kur ka qenë 49%. Në janar mediet, krahasuar me dhjetorin, më shpesh si 

burime të informacioneve në informacionet kanë theksuar anëtarë të Qeverisë, përfaqësues të 

institucioneve të tjera, të organizatave të shoqërisë civile dhe qytetarë. Gjithashtu, më shpesh janë 

konsultuar burime “të tjera” me të cilat nënkuptohen diplomatë të huaj, përfaqësues të organizatave 

ndërkombëtare dhe parlamentarë të shteteve të tjera. Në janar, krahasuar me nëntorin dhe dhjetorin, 

si burim i informacioneve që kanë të bëjnë me Kuvendin  më rrallë janë theksuar parti politike ose 
anëtarë të tyre që nuk janë deputetë.  

 

Në janar në 92% të informacioneve në të cilat burime janë deputetë, at, ndërsa në 5% nuk ka mundur 

të konstatohet.   

 

Nëse analizohet sipas asaj se cilit opsion politik u takojnë deputetët, të cilët si burime janë konsultuar 

në tekstet gazetareske dhe në kontributet, rezulton se mediet në janar sërish kanë publikuar materiale 

të shumta - 66% në të cilat janë përfaqësuar burime vetëm nga një opsion politik. Kjo është për 17% 

më tepër se sa në dhjetor. Në janar në 34% të informacioneve janë përfaqësuar burime edhe nga 
pushteti edhe nga opozita.    
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Me këtë rast, në janar, në informacionet në të cilat janë theksuar si burime deputetët vetëm nga një 
opsion politik, në 47% të rasteve kanë qenë nga shumica, ndërsa në 19% nga opozita .   

 

IV. RUBRIKE 

Sipas të dhënave nga monitorimi, në janar gjysma e teksteve dhe kontributeve në të cilat është 
përfshirë Kuvendi janë paralajmëruar në kryefaqet e gazetave ose në paralajmërimin e përgjithshëm 
në ditaret televizive, ndërsa gjysma tjetër nuk kanë fituar vend të tillë. Në raport me rubrikat, këto 
informacione më shpesh, në  97%  të rasteve, janë botuar në kryefaqet e gazetave dhe pjesët fillestare 
të gazetave ditore si “Makedonija”, “Politika”, “Aktuale” ose ngjashëm. Informacionet në të cilat 
Kuvendi përmendet shumë më rallë, vetëm në 3% të rasteve, janë botuar rubrika të dedikuara 
komenteve dhe kolumnave.   
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D. KONKLUZIONE: 

 Mediet, në janar në krahasim me muajt paraprak – dhjetor, nëntor dhe tetor, deri tani botuan 
më shumë informacione që kanë të bëjnë me Kuvendin. Më tepër informacione janë botuar 
vetëm në periudhën e parë të monitoruar nga 19 qershori deri më 30 shtator, por ai përfshin  
periudhë më të madhe kohore krahasuar me periudhat e tjera.   

 Në janar mediet më shumë deri tani kanë informuar për përmbajtjen e diskutimeve në seancat 
parlamentare– 36%. Në llogari të kësaj, Kuvendi për herë të parë që nga fillimi i monitorimit 
(qershor 2014) është më rrallë i përmendur në kontekstin e gjendjes së gjithëmbarshme 
politike dhe raportin midis partive në shtet.  

 Në janar, krahasuar me muajt paraprak, nga mediet e monitoruara opinioni më tepër u 
informua për ngjarjet në Kuvendin. Prapëseprapë informimi u koncentrua rreth disa temave 
për të cilat debatuan deputetët e për të cilat opinioni shfaqi interesim të  madh. Për pjesën më 
të madhe të temave për të cilat diskutonin deputetët, opinioni mbeti jo mjaft i informuar .  

 Interesim më të madh te mediet për punën e Kuvendit iniciuan ngjarjet rreth ndryshimeve të 
Ligjit për arsim të lartë, ndryshimet ligjore me të cilat u mundësua këqyrje në llogaritë bankare 
të shfrytëzuesve të ndihmës sociale, diskutimi rreth amendamenteve të Kushtetutës, 
shpenzimet për udhëtim të deputetëve, si dhe vizita e kryetari të Kuvendit të Shqipërisë Ilir 
Meta.  

 Mediet në janar sërish në pjesën më të madhe nga informacionet e botuara si burim kanë 
deputetë vetëm nga një opsion politik. Më shpesh ato kanë qenë nga shumica qeverisëse, e 
më rrallë nga opozita. Pothuajse dyfish më pak janë botuar informacionet e botuara të cilat 
njëkohësisht përmbajnë burime edhe nga shumica edhe nga opozita.  

 Në janar sipas përfaqësimit, si burime kryesore në informacionet mediatik që kanë të bëjnë 
me Kuvendin kanë qenë deputetët. Sipas përfaqësimit mandej vijojnë përfaqësues të  
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Qeverisë, përfaqësues të institucioneve të tjera shtetërore, diplomatë dhe përfaqësues të 
huaj, mandej të partive politike dhe organizatave të shoqërisë civile .  

 Pjesa më e madhe e informacioneve të publikuara në janar janë vetëm me një burim  – 35% , 
ndërsa në 9% nuk është theksuar asnjë burim. Në 22% janë theksuar dy burime, ndërsa në 
29% të informacioneve ka tre ose më tepër se tre burime .  

***** 

Projekti “Kuvendi nën thjerrëz, përforcimi i debatit politik dhe të diskursit deliberativ” është 
i financuar nga Unioni Evropian. 
 
Ky publikim është i përgatitur me ndihmë të Unionit Evropian. Përmbajtja e publikimit është 
përgjegjësi vetëm e Institutit për demokraci “Societas civilis” – Shkup (IDSCS) dhe në kurrfarë 
mënyre nuk mund të llogaritet se i shfaq pikëpamjet e Unionit Evropian. 
 

 
 


