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HYRJE 

 

Instituti i Studimeve Politike (ISP), organizatë e shoqërisë civile që fokusohet në monitorimin e 

zhvillimeve politike, institucioneve vendimmarrëse dhe reformës në drejtësi, po kryen prej 

qershorit 2018 e në vijim, monitorimin e ligjërimit politik dhe publik në Shqipëri ndaj reformës në 

drejtësi dhe problematikave që lidhen me të. Ky angazhim është vetëm një pjesë e projektit të ISP 

“Reforma në drejtësi: me qytetarët dhe për qytetarët. Nga ligjet tek jetësimi praktik” mbështetur 

nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, programi i shtetit të së drejtës. 

 

Duke vlerësuar rëndësinë e transparencës, ndërveprimit publik dhe të rolit të rëndësishëm që kanë 

politikanët, mediat dhe aktorët e tjerë të përfshirë indirekt në proces, ISP po kryen monitorimin e 

ligjërimit dhe raportimit mbi reformën dhe për reformën. Projekti synon që të bëhet matja e 

vazhdueshme dhe raportimi periodik i cilësisë së debatit dhe të raportimit mbi reformën në drejtësi 

tek mediat kryesore vizive, të shkruara dhe atyre online; monitorimi i ligjërimit publik të aktorëve 

kryesorë politikë në raport me reformën në drejtësi dhe ecurinë e saj, si dhe monitorimi i ligjërimit 

publik të aktorëve të vetë sistemit të drejtësisë, komunitetit të drejtësisë dhe ekspertizës juridike 

publike, në raport me reformën në drejtësi dhe ecurinë e saj. 

 

Konkretisht, monitorimi i ligjërimit politik dhe i raportimit është bërë në disa nivele: 

 Në nivelin politik (deklarime të partive politike, monitorim i faqeve të tyre zyrtare, deklarime 

në konferenca shtypi dhe deklarime të vetë liderëve kryesorë politikë) 

 Në nivelin institucional (deklarime në seancat plenare, në parlament, nga institucionet e 

pavarura dhe kushtetuese dhe zhvillimet e lidhura me to) 

 Në nivelin e ekspertizës (deklarime nga ekspertë të fushatës brenda e jashtë sistemit) 

 Në nivelin e raportimit mediatik (media televizive TCH, Klan, Vizion, Ora News, News 24, - 

media e shkruar “Panorama“, “Shekulli“, “Gazeta Shqiptare“, “Tema“, - disa portale online 

“Javanews.al”, “politiko.al”, “syri.net”, etj, si dhe disa media me ndikim si “Zëri i Amerikës“ 

dhe “Deutsche Welle“. 

 

Monitorimi është parë në aspektin sasior dhe cilësor, në analizën e natyrës së raportimit dhe 

ligjërimit, qëndrimin pro, kundër apo neutral ndaj reformës, si dhe aspekte të tjera teknike, të cilat 

na lejojnë të krijojmë një panoramë të plotë të ligjërimit politik e publik ndaj reformës në drejtësi 

dhe problematikave që lidhen me të. Periudha e monitorimit nis më 1 qershor 2018 dhe përfundon 

më 31 gusht 2018. E njëjta praktikë monitorimi do të vijojë edhe në faza të tjera në të ardhmen deri 

në fundin e muajit mars 2018, duke na dhënë mundësinë të bëjmë raporte krahasuese mbi gjetjet 

dhe të analizojmë kurbën e ligjërimit politik e publik ndaj reformës në shtrirje më të gjatë kohore 

sesa momenti aktual. 
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GJETJET KRYESORE DHE REKOMANDIME TË MONITORIMIT 

 

 Ligjërimi politik e publik mbi reformën në drejtësi ishte dominues në tërësinë e diskursit 

politik e publik gjatë muajve qershor – gusht 2018. Ky është një tregues se reforma në 

drejtësi, gjendja aktuale dhe pritshmëritë ndaj saj vijojnë të jenë zhvillimi më i rëndësishëm 

politik në vend. Ligjërimi politik mbi drejtësinë ka ndikim në rritjen ose rënien e besimit 

publik tek drejtësia për shkak të mbi-pushtetit të partive. Sfidë e ardhshme do të jetë 

maturimi i partive politike dhe adresimi drejt një ligjërimi më të moderuar politik. Aktorët 

politikë dhe institucionet e përfshira në ligjërimin politik mund e duhet t’i japin më shumë 

hapësirë ekspertizës shqiptare e perëndimore, si mekanizëm për informim real, transparencë 

dhe ikje nga retorikat formale e boshe politike. 

 

 Partitë politike dhe liderit kryesorë politikë kanë ndjekur kurbë të njëtrajtshme të trajtimit të 

reformës në drejtësi, - mazhoranca në mbështetje dhe opozita me kritika / kontestime, - duke 

mos e parë reformën në drejtësi si një proces të jashtëzakonshëm institucional, por si një 

shtojcë të procesit politik në vend. Reforma në drejtësi është një proces prioritar dhe i 

pakrahasueshëm me proceset e tjera politike e institucione që ndodhin në vijimësi, ndaj edhe 

aftësia e vizioni për ta pranuar atë si vlerë e zhvillim jashtë politikës mbetet sfidë në muajt e 

vitet e ardhshme.   

 

 Partitë politike mbështetëse apo kritikuese ndaj reformës në drejtësi dhe procesit të 

vettingut, e kanë bazuar ligjërimin e tyre në përdorimin e retorikës mbi drejtësisë si mjet 

denigrimi e kërcënimi ndaj palës tjetër dhe jo si një mekanizëm transparence, përmirësimi 

dhe monitorimi. Secila palë ka hapësirën dhe detyrimin të moderojnë qëndrimet e veta, - 

mazhoranca përmes vetëpërmbajtjes dhe ndalimin e spekulimit me reformën për luftë të 

brendshme politike, - opozita përmes ndarjes e nevojës për të ndarë aksionin politik ditor dhe 

perceptimin e saj mbi mazhorancën me reformën në drejtësi dhe nevojën e reformave të 

njëjta në vend. 

 

 Mediat kryesore shqiptare në raportimet e tyre kanë reflektuar ligjërimin politik të ditës, pra 

kanë shërbyer më shumë si shtojcë e ligjërimit politik sesa si institucion i jashtëm, vlerësues e 

monitorues për politikën dhe drejtësinë. Çdo deklaratë politike mbi drejtësinë është 

pasqyruar në media pavarësisht përmbajtjes së saj, gjuhës së përdorur, fakteve apo 

spekulimeve, kontekstit dhe ndikimeve në publik ose në ecurinë e procesit. Media duhet të 

aplikojë standarde më të larta profesionale për ta ndarë raportimin e vet me interes publik 

me raportimin politik me interes partiak. Media mund të luajë rol thelbësor në formësimin e 
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kulturës juridike, sqarimin e problematikave dhe presionin pozitiv mbi institucionet politike 

dhe të drejtësisë për një standard më të lartë sjellje institucionale dhe përgjegjësie.  

 

 Mediat ndërkombëtare “VOA” dhe “DW” vijojnë të jenë dukshëm më të pavarura dhe më 

profesionale në raportimet e tyre mbi reformën në drejtësi, sesa mediat brenda vendit. Në 

tërësinë e tyre mediat nuk kanë arritur të zgjerojnë numrin dhe hapësirën e ekspertizës 

juridike mbi drejtësinë dhe problematikat e saj, duke preferuar më shumë ligjërimin politik 

përpara ligjërimit profesional e teknik. Konkretisht, në mediat televizive “Top Channel”, “Klan 

TV”, “Vizion Plus”, “Ora News”, “News 24”, vihet re një referim tangjent i temës së reformës 

në drejtësi në programacionet e ndryshme sesa një analizë kushtuar veçanërisht temës së 

reformës në drejtësi. Në median e shkruar “Panorama“, “Shekulli“, “Gazeta Shqiptare“, 

“Tema“, dhe në disa portale online “Javanews.al”, “Politiko.al”, “Syri.net”, etj, i jepet një 

rëndësi shumë e madhe deklaratave të eksponentëve të ndryshëm politik në rrjete sociale, në 

raport me analizat objektive që mund të bëhen nga ekspert të ndryshëm.  

 

 Të dhënat e monitorimit tregojnë në tërësi edhe mungesë të njohurive të thelluara të 

koncepteve bazë të reformës në drejtësi, të institucioneve të drejtësisë, të vetingut dhe të 

elementëve thelbësorë të reformës, qoftë nga aktorët politikë ashtu edhe nga media dhe 

aktorët e tjerë publikë. Nevoja për informim publik, për rritje të kulturës së ligjit dhe të 

njohurive demokratike, mbetet sfidë prioritare dhe për reformën në drejtësi, - edhe një 

emergjencë politike e publike.  

 

 Faktori ndërkombëtar vijon të ketë rol udhëheqës në  reformën në drejtësi, përfshirë në 

procesin e vettingut. Ai është kurdoherë i pranishëm, i cituar, i referueshëm dhe me ndikim 

edhe në axhendën e politikës, edhe të medias. Faktori ndërkombëtar përdor ligjërim 

standard, mbështetës, por edhe statik në lidhje me problematikat e vazhdueshme teknike që 

dalin gjatë jetësimit të reformës në drejtësi. Investimi i fokusuara vetëm tek faktori 

ndërkombëtar është dhe mund të jetë pozitiv në aspektin afatshkurtër, por në aspektin 

afatgjatë Shqipëria duhet të krijojë institucione vendore funksionale dhe të referueshme në 

aktivitetin e qëndrimet e tyre.  
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LIGJËRIMI I LIDERËVE: PËRDORIM I REFORMËS PËR POLITIKAT E DITËS 

Gjatë 90 ditëve të fundit secili prej drejtuesve të rëndësishëm politikë, përfshirë kryeministrin Rama 

njëkohësisht edhe kryetar i PS, si dhe kryetarin e PD Basha, ka pasur në fokus të deklarimeve edhe 

elementët e reformës në drejtësi dhe produktet e vettingut. Një analizë statistikore e të dhënave të 

deklaratave të bëra nga dy figurat kryesore politike Rama e Basha në rrjetin social twitter rezulton 

se ata kanë pothuajse të njëjtin numër deklarimesh, 24 dhe 23 statuse. Megjithatë kur flitet për 

reformën në drejtësi ose problematikave të vettingut midis tyre ka diferencë. Kryeministri Rama ia 

ka kushtuar reformës dhe vettingut 29% të statuseve të veta publike, kurse Basha ia ka kushtuar 

13% të numrit total të statuseve.  

 

 

 

Duke analizuar përmbajtjen në deklarime rezulton se nga secila palë, reforma në drejtësi dhe 

vettingu nuk janë përdorur si fokus më vete, pra si objekt gjykimi e vlerësimi, por si mjet për të 

goditur politikisht rivalët politikë në kontestin e nevojave politike të ditës. Kjo cilësi del dukshëm tek 

kryeministri Rama, i cili e përdor referimin tek reforma në drejtësi për tu dhënë përgjigje kritikave 

të opozitës për tema krejt të tjera siç janë procesi i integrimit, akuzat për rritje të kriminalitetit, 

akuzat ose raportimeve kritike të ndonjë media perëndimore, etj.  

 

24 

29% 

23 

13% 

1 2 

DEKLARIME RAMA-BASHA MBI REFORMEN NE 
DREJTESI 

Rama Basha 
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Përdorimi i vettingut dhe reformës si armë kërcënuese ndaj opozitës dhe aksionit politik rutinor të 

tyre krijon përshtypjen e gabuar se reforma është vepër e një partie (PS) kundër një partie tjetër 

(PD) dhe se të gjitha problematikat e qeverisjes zgjidhen vetëm përmes vettingut dhe reformës në 

drejtësi. Ka gjithashtu raste (për shembull fjala në Durrës më 13 qershor) ku kryeministri Rama 

etiketon ashpër dhe me terma fyese kritikët e protestuesit e shoqërisë civile ndaj një projekti 

investimi të diskutueshëm të bashkisë (Veliera) dhe kërcënon “ata që e kanë orkestruar dhe janë 

bërë palë në sistemin e drejtësisë duke e bllokuar Velierën  duke u përfshirë në një histori të 

turpshme”. Në këtë rast deklarata e tij u bë në kontestin e vendimit të pritshëm të gjykatës së Apelit 

lidhur me kërkesën e shoqërisë civile dhe vendimet e mëparshme të gjykatës për pezullimin e 

punimeve deri në fund të hetimit, pra ishte dukshëm një presion publik ndaj drejtësisë. Sjellje të 

tilla, - nga njëra anë pro reformës dhe partizan i vendosur i drejtësisë së pavarur dhe nga ana tjetër 

kritik i ashpër ndaj trupave gjyqësore dhe prokurorisë kur ato marrin vendime që nuk i pëlqejnë, - 

janë dëshmi kritike dhe tregues hendeku midis asaj që politikanët promovojnë për drejtësinë dhe 

asaj sesi realisht e duan atë. 

 

Nga ana e vet, opozita gjithashtu përdor reformën në drejtësi dhe akuzën se ajo kontrollohet nga 

qeveria në secilën prej ngjarjeve politike të ditës apo në nevoja rutinore për sulme ndaj politikanëve 

të ndryshëm të mazhorancës. Disa nga statuset e Bashës në twitter tejkalojnë logjikën politike duke 

akuzuar se mazhoranca ka blerë gjyqtarë, prokurorë, media dhe ambasadorë. Përdorimi pa masë i 

retorikave të tilla të përgjithësuara krijon përshtypjen se opozita nuk bën dallime midis të 

shkarkuarve me të drejtë nga vettingu dhe atyre të supozuar si vendime të padrejta dhe se nuk ka 

asnjë shpresë prej saj se reforma në drejtësi do të mund të ndryshojë diçka. Në sjelljen e opozitës 

shfaqen paradokse të shumta, si p.sh, opozita premton se do të vendosë përpara ligjit politikanët e 

korruptuar (natyrisht duke menduar apriori si të tillë rivalët e saj politikë), ndërkohë që injoron ose 

refuzon institucionet e reja të drejtësisë, trupën e re gjyqësore apo hetuese të kaluar me sukses 

përmes procesit të vettingut. Opozita në retorikat e saj bashkon lidhjet politike me lidhjet kriminale 

dhe i konsideron ato të dyja njësoj të fajshme, ndërkohë që nuk jep mbështetje për rastet kur 

subjekte të ndryshme të rivlerësimit shkarkohen për shkak të lidhjeve kriminale apo për miliona të 

pajustifikuara korruptive.  

 

Në tërësi në ligjërimin e dy liderëve kryesorë politike shfaqet tendenca për ta përdorur drejtësinë, 

reformën dhe vettingun në funksion të nevojave politike të ditës, në të shumtën e rasteve pa lidhje 

organike midis tyre dhe çështjes në debat. Palët nuk kanë standarde të njëjta vlerësimi dhe as nuk 

respektojnë kode etike në komunikim, duke dëmtuar direkt ose indirekt besimin publik se reforma 

në drejtësi është proces profesional dhe pa ndikim nga shumica qeverisëse, ose që reforma në 

drejtësi do të mund të bëjë ndryshime në sistem dhe të ketë dobi pozitive për shtetin dhe 

qytetarët. Për më tepër, ligjërimi i liderëve politikë ndiqet me besnikëri nga ndjekësit e tyre, - 

deputetë, partiakë, militantë, - në debate parlamentare, në debate televizive, në rrjetet sociale, në 
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komente dhe ndërhyrje të tjera, duke e kthyer spekulimin e dyanshëm me reformën në kulturë 

sjelljeje dhe mendimi. 

 

 

 

Edi Rama. “Vettingu po vepron në pavarësi të plotë e monitorim ndërkombëtar. Fletërrufetë kundër Vettingut janë 

dëshpërimi i atyre që e mbushën me llum Pallatin e Drejtësisë! Loja mbaroi. Gjykatat e sipërme do pastrohen deri 

në fund e do ringrihen për ta bërë më në fund drejtësinë Drejtësi” (23 qershor 2018) 

Lulzim Basha. “Ka blerë gjykatës, prokurorë, gazeta, TV e ambasadorë me para droge dhe korrupsioni e nuk i dalin 

hesapet Ramës. Drejtësinë e ka kapur, por popullin nuk e kap dot. Kokat e krimit e korrupsionit do japin llogari para 

tij. Shumë shpejt”. (23 gusht 2018) 

Edi Rama. “Po mbetemi pa gjykata të sipërme? Jo! Po operojmë organizma të kancerizuar që e degraduan deri në 

kockë drejtësinë. Më mirë djepi bosh se shejtani brenda! Ky pastrim është shpëtim për dekada e breza që vijnë, 

rilindja e këtyre gjykatave është vetëm çështje e më pak se një viti” (24 qershor 2018) 

Lulzim Basha. “Rama, Xhafajt, Roshi, Tahiri, Dako, Veliaj, Sejdini, Frrokët & co, kjo bandë kriminale do i ikë 

drejtësisë sa kohë vettingu i kapur nga kryemafiozi mban gjyqtarë me lidhje kriminale si Dvorani-Hallunaj. Por 

gjarpërinjve kokat do ju shtypen. Nëse jo nga drejtësia, nga populli!” (1 gusht 2018) 

Edi Rama. “Fiks dy vjet më parë kaloi pas njëmijë qametesh Reforma në Drejtësi. Sot pastrimi i llumit të madh ka 

nisur pa ndalim. Ndërsa ata njësoj si atëherë i bien njëri gozhdës e tjetri patkoit dhe po njësoj SHBA-BE u kërkojnë 

t’i thërrasin mendjes. Sa gjynah për këdo i beson e dëgjon ende” (25 qershor 2018) 

Lulzim Basha. “Kush i lidh e i mban bashkë: një trafikant të dënuar droge me vëllain Minister të Brendshëm + një 

gjyqtar që e shpëton nga ekstradimi ortakun e trafikantit të drogës + vettinguesit që e shpallin këtë gjyqtar “të 

përshtatshëm” për të vazhduar detyrën?! Kush e gjen fiton Toyota Yaris” (29 korrik 2018) 

Edi Rama. “Vettingu vijon të godasë me sukses në kokë oktapodin e korrupsionit degjenerues në drejtësi. Po për 

fatkeqësinë e zgjedhësve të saj që e mbështesin Vettingun, njësoj si gjithë qytetarët e për turpin e saj më të 

madh,opozita hidhet përpjetë pas çdo goditje” (28 qershor 2018) 

 

Edi Rama. “Vettingu si ilaç gjarpërinjsh dhe opozita me libër shtëpie kundër Vettingut si Fronti i dikurshëm

Demokratik i lagjes! Në vend të Letrave Anonime janë shpifjet dixhitale të Saliut. Në vend të Këndit të Fletërrufeve 

janë recituesit e Lulit. Në vend të kryetarit është vetë Luli” (29 qershor 2018). 

 

 

LIGJËRIMI PARLAMENTAR: DOMINUESE MBETEN LINJAT NDARËSE PARTIAKE  

ISP monitoroi ligjërimin politik duke pasur në fokus ligjërimin në debatet parlamentare dhe në 

deklarata publike të politikanëve. Monitorimi i kryer për periudhën korrik-gusht 2018, periudhë që 

përmbledh aktivitetin një mujor parlamentar, rezultatet e më shumë se 50 nga 57 subjektet e 

rivlerësimit në drejtësi, si dhe periudhën e pushimeve vjetore të parlamentit dhe të politikanëve. 
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Nga monitorimi në parlament rezulton se kanë mbajtur fjalime duke përfshirë edhe tematikën e 

reformës në drejtësi, 21 politikanë. Të ndarë në grupet parlamentare, grupi më me shumë 

diskutime në referime direkt dhe indirekte për reformën në drejtësi është grupi i PD me 38% të 

diskutimeve, ndjekur nga grupi i PS me 33%, LSI me 19% dhe në fund, deputeti i vetëm i PR me 10% 

të diskutimeve.  

 

Përqindja e diskutimeve nuk reflekton domosdoshmërish qëndrimin pro, kundër apo asnjanës ndaj 

reformës në drejtësi, por reflekton sensibilitetin dhe prioritetet politike të vetë grupeve 

parlamentare dhe partive politike me përfaqësim parlamentar. Në total, 5 deputetët e PS kanë 

pasur qasje pozitive dhe mbështetëse për reformën në drejtësi, duke e konsideruar atë si sukses 

politik të vetë forcës së tyre politike dhe si argument politik kundër aksioneve politike të opozitës. 

Të gjithë deputetët e tjerë, përfshirë ata të PD, LSI dhe PR kanë pasur qasje të dukshme kritike ndaj 

ecurisë së procesit të reformës në drejtësi, procesit të vettingut, si edhe besueshmërisë dhe 

produktit të procesit. 

 

Bazuar në të dhënat totale të diskutimeve dhe ndërhyrjeve në seancat plenare të korrikut 2018, 

rezulton se fjalimet mbështetëse ndaj reformës në drejtësi dhe ecurisë së procesit të vettingut zënë 

vetëm 28% të totalit të fjalimeve. Shumica e fjalimeve dhe ndërhyrjeve janë kritike mbi ecurinë e 

procesit të vettingut dhe ndaj ecurisë së reformës në drejtësi. Vlerësimi pozitiv vjen nga 

mazhoranca dhe reflekton linjën e saj politike, vlerësimi kritik vjen nga opozita dhe reflekton linjën 

e saj kritike politike.  

 

Siç u tha më lart, asnjë prej deputetëve nuk ka mbajtur qëndrim neutral ndaj reformës dhe 

produktit të procesit të vettingut. Kjo është e dhënë e rëndësishme për të kuptuar se nuk kemi të 

38% 

33% 

19% 

10% 

PD PS LSI PR 

FJALIME TË DEPUTETËVE MBI REFORMËN NË DREJTËSI 
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bëjmë me ligjërim politik parlamentar ndaj reformës në drejtësi, por kemi të bëjmë me linja 

kolektive të qarta e të kundërta të ligjërimit politik në nga partitë politike në parlament. Pyetja nëse 

140 deputetët kanë të njëjtin mendim me partitë e tyre për të gjitha aspektet e reformës në drejtësi  

dhe ecurisë së vettingut, apo disa prej tyre kanë konotacione të ndryshme vlerësimi brenda linjës së  

përgjithshme të partisë, p.sh, disa nga PS të jenë kritik me elementë të veçantë të reformës në 

drejtësi ose të vettingut, apo disa nga PD të jenë dakord me disa vendime të organeve të vettingut 

për të shkarkuar gjyqtarë apo prokurorë të korruptuar, - mbetet pa përgjigje. 

 

 
 

Nga lista e deputetëve që janë fokusuar në problematikat e drejtësisë gjatë muajit korrik 2018, 

kryeson drejtuesi i grupit parlamentar të PS, Taulant Balla me 3 diskutime, ndjekur nga kryetari i PR, 

Fatmir Mediu me 2 diskutime. Deputetët e tjerë 16 deputetët e tjerë kanë nga një diskutim, ku 

bëjnë pjesë dy ish ministrat e drejtësisë, Alibeaj dhe Bumçi, ish ministria e Integrimit K.Gjosha dhe 

ish ministri i Brendshëm L. Rama, ekspertët e njohur Bylykbashi e Manja, si dhe emra të tjerë 

politikë në tre grupet parlamentare. 

 

Analiza e diskutimeve në raport me rendin e ditës së Kuvendit, tregon se vetëm në katër raste është 

respektuar axhenda dhe ka pasur debat mbi çështje që lidhen me reformën në drejtësi. Pjesa më e 

madhe e diskutimeve janë jashtë rendit të ditës dhe lidhen me debatin politik. 

 

Gjatë muajit korrik u mor vendimi që lidhej me procedurën mbi kontratën për projektin e godinës 

së re të Teatrit Kombëtar. Kjo çështje zuri vend të rëndësishëm në ligjërimin politik dhe mbi 

elementë teknikë që lidhen me vendimmarrjen e drejtësisë. Pjesa kritike ndaj nismës theksoi faktin 

se reforma në drejtësi pa krijuar vakuum kushtetues në organet kryesore vendimmarrëse përfshirë 

Gjykatën Kushtetuese. Përpjekja e mazhorancës për të iniciuar një ligj të veçantë jashtë procedurës 

dhe rendit të rregullt të Kuvendit u krahasua me përpjekjet për të kontrolluar vendimmarrje të 

ndryshme në sistemin e ri të drejtësisë. Nga ana tjetër, pala iniciuese, mazhoranca, theksoi 

72% 

0% 

28% 

Qëndrim kritik Qëndrim asnjanës Qëndrim mbështetës 

DISKUTIMET NË RAPORT ME REFORMËN NË DREJTËSI 
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elementët juridikë dhe teknikë mbështetës të nismës, duke bërë krahasime midis qëndrimit kritik të 

opozitës për teatrin me qëndrimin kritik të saj nga reformës në drejtësi dhe procesit të vettingut. 

Në thelb, dy palët e përdoren debatin për teatrin për të diskutuar mbi drejtësinë, pra për nevoja 

politike të ditës dhe në kuadër të qëndrimit politik ndaj reformës dhe vettingut. 

 

 

LIGJËRIMI MBI REFORMËN SI SHTOJCË E AXHENDËS POLITIKE 

Gjatë muajit korrik pati disa nisma ligjore të ndërmarra në kuadër të gjendjes problematike të 

krijuar në sistemin e drejtësisë dhe nevojës së ndërhyrjeve emergjente për një periudhë kalimtare 

deri në formatimin e organeve të reja të drejtësisë. Konkretisht, mazhoranca inicioi ndryshime 

shtesa e ndryshime në ligjin nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën 

e Shqipërisë”, fokusuar në zgjatjen e mandatit të organeve të vjetra të sistemit të drejtësisë deri në 

krijimin e institucioneve të reja, si dhe zgjidhjen provizore të ngërçit të krijuar me pranimet e reja në 

Shkollën e Magjistraturës. Miratimi i kësaj nisme kërkon votë konsensuale midis mazhorancës e 

opozitës, ndaj edhe fokusimi i retorikës parlamentare dhe politike në debatin pro e kundër nismës, 

ishte dominues në debatet politike e parlamentare të fundit të sesionit të kaluar parlamentar.  

 

Në rendin e ditës të parlamentit ishin edhe ndryshime në Kodin Rrugor, ligj që kërkon 3/5 e votave 

të deputetëve, pra shumë më tepër vota sesa ato që disponon aktualisht mazhoranca në parlament.  

 

 

DISA NGA CITIMET MË PËRFAQËSUESE TË LIGJIT POLITIK NË PARLAMENT NDAJ REFORMËS NË 

DREJTËSI: 

Albana Vokshi (PD). “Vendi sot nuk ka Gjykatë Kushtetuese, ku mund të ankimosh. Sot ka një qeveri private të Edi 

Ramës, që funksionon vetëm për përfitimet e tij. Drejtësinë e kanë kapur dhe askush nuk heton për krimet e tij, të 

familjes së tij, të bandave që e rrethojnë”, 5 korrik 2018. 

 

Taulant Balla (PS). “Protestuat dhe ende jeni duke protestuar, çdo ditë, kundër reformës në drejtësi. Dje protestuat 

kundër vettingut. Vettingu po ecën përpara, thotë Bashkimi Evropian, Këshilli Evropian përshëndet rezultatet e para 

të vettingut, kurse Partia Demokratike proteston kundër vettingut”, 5 korrik 2018. 

 

Fatmir Mediu (PR). “A duhet të pranojmë që të bëhemi pjesë që qeveria të realizojë përfundimisht puçin kushtetues 

të shkatërrimit të Gjykatës Kushtetuese, në mënyrë të qëllimshme, duke ia marrë dhe duke ia kontrolluar të gjitha 

kompetencat e saj, në mënyrë që të gjitha ligjet e saj antikushtetuese të mos i gjykojë asnjë trupë gjyqësore, apo të 

mos ketë asnjë zë që t’i kundërshtojë?”, 5 korrik 2018. 

 

Enkelejd Alibeaj (PD). “Sot nuk ka Gjykatë Kushtetuese, sot nuk e gjen dot drejtësi, sepse gjyqtarët e ngratë, por 

edhe ata të mbarët, edhe ata të paudhët, kanë mbi qafë shpatën e vettingut tuaj”, 5 korrik 2018. 
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Klajda Gjosha (LSI). “Sot Shqipëria është pa Gjykatë Kushtetuese dhe pa Gjykatë të Lartë vetëm që të plotësohet 

ëndrra e një individi të vetëm, për të qenë i gjithëpushtetshëm dhe ku asnjëri nga ne të mos ketë një vend ku të 

ankohej dhe ku të ankimonte padrejtësitë që bëhen në emër të Kushtetutës së këtij vendi”, 5 korrik 2018.  

 

Oert Bylykbashi (PD). “Nëse do të kishte shtet të së drejtës, ligjet do të vepronin dhe do të ndalnin dorën e qeverisë 

dhe gjykatat do ta ndalnin qeverinë; në qoftë se sot do të kishte Gjykatë Kushtetuese, do të kishim Kushtetutë dhe 

kjo nuk do të ndodhte, por nuk ka”, 5 korrik 2018. 

 

Viktor Tushaj (LSI). “Me të ashtuquajturën reformë në drejtësi, maxhoranca shkatërroi përfundimisht institucionet e 

drejtësisë”, 5 korrik 2018. 

 

Taulant Balla (PS). “Përse e bëmë ne vettingun, që të qëndronin ata që ishin? Kush nuk e ka ditur që vettingu do të 

prodhonte vakanca, nuk e paska ditur çfarë ka votuar sot e dy vjet në këtë seancë. Për pak ditë, për tri ditë, bëjmë 

dy vjet nga momenti që kemi votuar me 140 vota në këtë sallë paketën kushtetuese të reformës në drejtësi. 

Vettingu i prodhoi vakancat. Kush është kundër plotësimit dhe vijimit të vitit shkollor nga Magjistratura, sigurisht që 

është duke votuar kundër vetvetes për atë që ka votuar dy vjet më parë”, 19 korrik 2018. 

 

Luan Rama (LSI). “Në përbërje të organeve të vettingut ka elementë me vlera të dyshimta intelektuale, profesionale 

dhe me mangësi të njohura edhe në integritetin e tyre, aq më tepër duke iu referuar rasteve konkrete, ku vërejmë 

veprime, gjykime, vlerësime vendime me dy standarde dhe në mënyrë selektive për të ndëshkuar disa dhe për të 

marrë në mbrojtje disa të tjerë”, 23 korrik 2018. 

 

Elisa Spiropali (PS). “Këtij sistemi drejtësie, që ka prodhuar më shumë viktima se kriminelët e rëndomtë, i ka ardhur 

fundi. Fshesa e hekurt e vettingut nuk po kursen askënd. Aty nuk ka mik, nuk ka parti, nuk ka krushqi apo ryshfet, 

por ka vetëm një trupë gjyqësore që gjykon aftësitë, pasuritë, vendimet e dhëna dhe lidhjet me krimin. Opozita nuk 

kishte besuar se kjo mund të ndodhte. Iu duk si një ëndërr e keqe. U mundua ta pengojë me Gjykatën Kushtetuese, 

por vetëm e vonoi, nuk e ndali”, 23 korrik 2018. 

 

Ulsi Manja (PS). “Nuk ka kthim mbrapa! Harrojeni! Reforma në drejtësi nuk mund t’i nënshtrohet asnjë kompromisi 

apo pazari politik të radhës, sepse këtë mësim njëherë e përgjithmonë na e ka dhënë vettingu. Vettingu ka shkuar 

shumë larg. Edhe po të duam ne si klasë politike të kthehemi mbrapa, nuk na lejojnë më shqiptarët“, 23 korrik 2018.  

 

Klotilda Bushka (PS). “Procesi i vettingut është duke ecur përpara. Kandidatët për prokurorë dhe për gjyqtarë janë 

në një proces vettingu, i cili do të përfundojë shumë shpejt. Presim që shumë shpejt, brenda këtij viti, të ngrihet KLP-

ja dhe KLGJ-ja dhe këtë ngërç, që po e krijojnë sot kolegët e opozitës, do ta zgjidhin më së miri të dy këshillat, qoftë 

për ata magjistratë që kanë përfunduar ciklin e studimeve të Magjistraturës dhe presin të regjistrohen në pozicione 

pune, qoftë për numrin e ri të studentëve, të cilët duhet të hyjnë në Shkollën e Magjistraturës dhe do të jenë 

kontingjenti kryesor i ekselencës për të plotësuar vakancat që na janë krijuar nga vonesat në ngritjen e organeve të 

drejtësisë”. 
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LIGJËRIMI POLITIK, - MË AGRESIV NË FAQET ZYRTARE TË PARTIVE 

Analiza e të dhënave të ligjërimit politik mbi reformën në drejtësi dhe procesin e vettingut përfshiu 

edhe deklarimet e partive politike të publikuara në faqet zyrtare të internetit (www.ps.al, 

www.pd.al, www.lsi.al); partitë e tjera politike ose nuk kanë faqe interneti ose nuk kanë 

informacion të përditësuar në muajt e fundit. Të dhënat krahasuese dëshmojnë se partitë kanë 

reflektuar të njëjtat tipare të ligjërimit parlamentar edhe në komunikimin publik jashtë parlamentit, 

por në rastin e konferencave të shtypit apo intervistave, partitë e kanë avancuar ligjërimin nga 

deklarimet politike tek referimet konkrete të emrave të konfirmuar ose të shkarkuar nga procesi i 

vettingut. Në këtë formë, ligjërimi politik publik vijon të ketë vija të dukshme ndarëse midis 

mazhorancës dhe opozitës dhe se fokusi në drejtësi, vijon të jetë prioritet për secilën nga partitë 

kryesore politike. 

 

PS, NË FAQEN ZYRTARE VETËM NJË DEKLARATË NË DY MUAJ 

 

Në faqen zyrtare të PS, ndryshe nga PD e LSI, nuk ka as deklarata dhe as konferenca shtypi. I vetmi 

material i referueshëm si deklarim për reformën në drejtësi dhe problematikën e saj është një 

deklaratë e drejtuesit të grupit parlamentar të PS, Taulant Balla, mbajtur më 23 korrik. Deklarata 

është bërë në kuadër të zhvillimeve edhe në parlament dhe të debatit për vakuumin e krijuar në 

institucionet e drejtësisë. Më fjalën e tij Balla citohet të ketë thënë “le të bëjmë një diskutim të 

hapur, publik, nëse duhet të mbanim Gjykatën Kushtetuese që kishim, por gjyqtarët që kishim, ishin 

njerëz që nuk justifikonin pasurinë apo duhet të kemi një Gjykatë të re Kushtetuese ku njerëzit duhet 

të jenë me integritet të lartë moral dhe profesional? Ndërmjet këtyre të dyjave, shqiptarët kanë 

zgjedhur të kenë një Gjykatë Kushtetuese apo një Gjykatë të Lartë me persona me integritet të lartë 

profesional, moral, të pakorruptuar. Opozita ankohet se ka rënë Gjykata e Lartë, sepse iku një 

gjyqtar i cili u provua të kishte lidhje kriminale apo një gjyqtar që nuk justifikonte dot pasurinë 

marramendëse. Ky është një diskutim që nuk ka më vlerë në një vend dhe në një shtet si ky i yni, që 

një vit më parë ka mandatuar realisht një forcë politike që në fund të fundit ishte Pro pastrimit të 

sistemit të drejtësisë nga elementët e korruptuar“. 

 

PD, AKUZA QEVERISË PËR KONTROLL TË SISTEMIT DHE DISA EMRAVE KONKRETË TË VETTINGUT 

 

PD ka ndjekur një strategji tjetër komunikimi nga PS, e cila kontrollin qeverinë e parlamentin, pra ka 

më shumë hapësirë publike e mediatike për tu shprehur në institucione. Duke refuzuar 

pjesëmarrjen në disa prej proceseve parlamentare, PD e kompensoi mungesën e saj fizike në 

komisione ose në seanca përmes deklarimeve kolektive publike dhe konferencave zyrtare të shtypit 

të mbajtura në seli. PD ka numrin më të madh të konferencave të shtypit dedikuar reformës në 

http://www.ps.al/
http://www.pd.al/
http://www.lsi.al/
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drejtësi dhe problematikave të saj, 15-16 konferenca ose deklarata shtypi në seli. Nga figurat e saj 

politike, për reformën në drejtësi janë angazhuar kryetari Basha, deputetët Alibeaj, Strazimiri dhe 

Ulqinaku, zëdhënësja zyrtare Ina Zhupa dhe këshilltari i grupit, ish Ministri i Drejtësisë, Gazmend 

Bardhi. 

 

Fokusi i deklarimeve të PD është i dyfishtë: në delegjimititetin e procesit të reformës dhe të 

vettingut, duke akuzuar qeverinë për ndërhyrje e kontroll politik, si dhe në denoncimet ndaj rasteve 

të vendimmarrjeve konfirmuese në KPK dhe strukturat e tjera të vettingut, ndaj gjyqtarëve apo 

prokurorëve të caktuar.  

 

Konkretisht,  

 më 29 gusht G. Bardhi bëri deklaratë zyrtare që lidh akuzën ndaj zv/kryetarit të KQZ me 

reformën në drejtësi dhe paralizës së institucioneve të së drejtësi, siç theksohet nga selia e 

PD.  

 më 28 gusht vetë kryetari Basha është në deklaratë shtypi me akuzën se kryeministri po 

kontrollon çdo vendim të prokurorëve, gjyqtarëve dhe po bën presione mbi vendimmarrjet 

e ndryshme të organeve të drejtësisë, përfshirë përfaqësuesin tonë në Gjykatën e 

Strasburgut.  

 më 4 gusht PD zhvilloi konferencë shtypi me anë të zëdhënës Zhupa duke akuzuar gjyqtaren 

e Gjykatës së Apelit Vlorë Brikena Ukperaj, për deklarime të pasakta, korrupsion, paaftësi 

etj, - disa javë pasi gjyqtarja u konfirmua në detyrë nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit 

(KPK).  

 më 1 gusht ish Ministri Alibeaj, në emër të PD në konferencë shtypi sulmoi ashpër gjyqtarin 

e konfirmuar në detyrë, Dritan Hallunaj, si person përgjegjës për lirimin e padrejtë nga 

burgimi të vrasësit të një ish komisari të Policisë së Shtetit. Me këtë rast ai akuzoi 

kryeministrin se po kap sistemin përmes KLGJ.  

 më 30 korrik G. Bardhi në emër të PD akuzoi një komisioner të KPK për falsifikim dokumenti 

dhe kërkoi ndjekjen penale të tij.  

 më 29 korrik PD zyrtarisht akuzoi tre kandidatët e dërguar nga qeveria shqiptare për 

Gjykatën e Strasburgut, si njerëz të lidhur politikisht me qeverinë dhe si përpjekje për 

kontrollin e gjithë sistemit nga ana e saj.  

 më 29 korrik deputeti Strazimiri në emër të PD akuzoi gjyqtarin e konfirmuar në detyrë nga 

KPK, A. Dvorani, për korrupsion dhe lidhje të forta politike.  

 Të njëjtat akuza, si dhe akuza shtesë për dënime politike në Shkodër përpara vitit 1991 u 

përsëritën edhe më 28 korrik nga deputetja tjetër e PD, Izmira Ulqinaku.  

 më 26 dhe 27 korrik PD sulmoi ashpër gjyqtarin Ilir Toska të konfirmuar nga KPK, duke e 

akuzuar atë për korrupsion dhe lidhje me krimin.  
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 më 3 korrik Alibeaj në emër të PD akuzoi organet e vettingut për standarde vendimmarrëse 

të dyfishta dhe për ndikim nga presionet politike të qeverisë.  

 më 24 korrik kreu i PD Basha akuzoi PS për përpjekje për kapje të Shkollës së Magjistraturës 

dhe të strukturave të reja në drejtësi. 

 

 

LSI: AKTIVE NË MEDIA, “REFORMA NË DREJTËSI - NJË ZHGËNJIM DHE ILUZION” 

 

Të dhënat e faqes zyrtare të LSI tregojnë se janë figurat kryesore drejtuese të kësaj partie janë 

përfshirë intensivisht në deklarime ndaj reformës në drejtësi, me ligjërim kritik ndaj saj dhe ecurisë 

së procesit, si dhe me akuza e epitete adresuar kryeministrit, qeverisë, mazhorancës dhe 

institucioneve të tjera të njësuara me to ose të akuzuara për bashkëpunim me to. Ndryshe nga 

portalet online të PS dhe të PD, tek LSI publikohen rregullisht intervistat e drejtuesve politikë 

Kryemadhi, Vasili, Naço, Rama, Gjosha dhe Braimllari, - duke qenë e vetmja parti me natyrë të tillë 

pasqyrimi të aktiviteteve të anëtarëve të grupit parlamentar. Tek PS dhe PD nuk gjendet asnjë 

intervistë apo deklaratë e ndonjë deputeti, me përjashtim të rasteve kur deklarimet kanë qenë në 

emër të partisë dhe në selinë zyrtare të saj, - duke mbajtur qëndrim më të hermetizuar nga zërave 

të ndryshëm dhe kontroll më të plotë ndaj informacionit.  

 Tek faqja zyrtare e LSI pasqyrohet deklarata e kreut të grupit parlamentar P. Vasili (16 gusht 

2018), sipas të cilës, LSI mendon se reforma në drejtësi “është kapur nga mazhoranca dhe 

tashmë është kthyer në një zhgënjim dhe iluzion”.  

 Më 10 gusht 2018 përsëri Vasili deklaron në intervistë me Report TV se “Thelbi i 

parimshmërisë absolute dhe pastërtisë së vettingut ka rënë. Vettingu u ndërtua si një 

mekanizëm atipik kushtetues”.  

 Më 1 gusht Vasili në “Standard” akuzon reformën në drejtësi për dështim dhe deformim 

ndërsa shton se “nuk kam më asnjë arsye të besoj tek integriteti dhe paanshmëria e këtij 

procesi. Vettingu ka krijuar përpara opinionit publik moton që gjyqtarët dhe prokurorët  

“boll të dinë të fshehin mirë paratë e përvetësuara dhe nuk kanë asnjë rëndësi vendimet e 

padrejta që kanë marrë”. Reformën në drejtësi e ka rrënuar kapja nga maxhoranca, e cila 

duke vepruar në mënyrë arrogante, agresive dhe destruktive ka demontuar thelbin 

konsensual dhe moral të reformës në drejtësi”.  

 Kryetarja e LSI Monika Kryemadhi më 26 korrik deklaroi se “e gjithë propaganda qeveritare 

për suksesin imagjinar të Reformës në Drejtësi nuk është gjë tjetër veçse kambana e alarmit 

për kufomën e drejtësisë shqiptare, që Edi Rama dhe një grusht ndërkombëtarësh na bënë 

peshqesh në vend të një reforme që do të përmirësonte sistemin“.  
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 Ndryshe nga shumica e zërave në LSI, ish ministri Naço nuk preferon të bëjë deklarata 

kundër reformës dhe vettingut, por akuzon politikisht mazhorancën për mungesë vullneti 

dhe pengim për ngritjen e institucioneve të reja të drejtësisë, përfshirë KLGJ, KLP, SPAK, etj. 
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MONITORIMI I MEDIAVE ONLINE: GJETJET DHE PROBLEMATIKAT 

Në këtë pjesë të studimit janë akumuluar të dhëna parësore nga 9 media të ndryshme online. 

Grumbullimi  dhe analizimi krahasimor i këtyre të dhënave është realizuar nëpërmjet metodave 

cilësore dhe sasiore njëkohësisht. Analiza është përqendruar mbi frekuencat e publikimit të 

artikujve dhe analizave mbi temën e reformës në drejtësi, muaji i monitorimit, frekuenca e 

qëndrimeve të institucioneve gazetareske dhe të subjekteve referuese ose të referuar.   

Kriteri i përzgjedhjes së një analize ose 

artikulli bazohet në etikën gazetareske 

dhe vlefshmërisë së artikullit në kuadrin e 

një analize pozicionuese, si mbështetëse, 

kundërshtuese apo kritike objektive të 

reformës. Të gjitha mediave i është 

dhënë e njëjta rëndësi në grumbullimin e 

të dhënave, pavarësisht se disa prej tyre 

rezultojnë të kenë më pak artikuj të 

përzgjedhur për analizë. Arsyet për këtë 

janë të shumta. Në rastin e DW është 

objektivizmi me të cilën ky institucion 

gazetaresk punon, arsyeja e referimit të 

paktë nga ana e tyre mbi temën e 

reformës në drejtësi. DW qëndron në nivelin e 2 artikujve të referuar dhe VOA në nivelin e 6 

artikujve të referuar. “Shekulli” dhe “Tema” pasqyrojnë një mbulim më të gjerë të temës me 16 

artikujt të referuar dhe së dyti është “Panorama” me 13 artikuj të referuar.  

Në tabelën mbi numrin e raportimeve mbi drejtësinë në një analizë të përgjithshme vihet re se 

muaji ku shpeshtia e analizave ose publikimeve të artikujve në median online për reformën në 

drejtësi është më e madhe është Korriku me 37 publikime për të 9 mediat e studiuara. Ndërsa muaji 

me më pak publikime është gushti, si arsye e pushimeve dhe reduktimit të aktivitetit të 

institucioneve publike mbi këtë çështje. Te grafiku i mësipërm mund të nxjerrim të dhëna mbi 

median e monitoruar më shumë ose më pak për muaj specifik në veçanti. 

 Në muajin qershor pati publik të gjerë të lajmeve për aktivitete kombëtare e 

ndërkombëtare mbi drejtësinë, ose deklarata të ambasadorëve perëndimore mbi 

drejtësinë. Për shembull, lajmi mbi “drejtësinë restauruese” dhe një aktivitet mbi të në 

Tiranë zuri vend në çdo media; raporti i EURALIUS gjithashtu zuri vend headline në media, 

deklaratat e ambasadorit të SHBA, Donald Lu, Ambasadores së BE, Romana Vlahutin, të 

26 

37 

28 

Gusht 

Korrik 

Qershor 



 

18 | P a g e  
 

Komisionerit të BE, Johanes Hann apo Ministres Gjonaj zunë gjithashtu vend në secilën 

media, ndonëse në këndvështrime me theks të ndryshëm. Mbi to ka deklarime nga partitë 

politike, politikanë të caktuar, mendime nga ekspertë dhe editorialistë, raportime e 

vlerësime nga vetë gazetarët e kronikës, etj. 

 

 Në muajin Korrik dominuese në media janë deklarimet politike, debatet parlamentare, si 

dhe deklaratat e ambasadorit austriakë Johann Sattler apo të Ministrit të Jashtëm gjerman 

Maas. Replikat e komentet e partive, politikanëve, analistëve, etj, mbi ecurinë e procesit të 

reformës në drejtësi, axhendën parlamentare për ndryshime në disa ligje, etj, zënë 

gjithashtu vend kryesor në raportimet e shumicës së mediave vizive dhe të shtypit të 

shkruar. Gjatë këtij muaji gjithashtu janë referuar shpesh deklaratat e politikanëve mbi 

procesin jetësues të reformës në drejtësi dhe sidomos mbi procesin e Vettingut.  

 

 Në muajin Gusht ka pasur një shpeshti më të vogël referimesh mbi temën e reformës në 

drejtësi. Këto referime ose analiza janë fokusuar kryesisht në ballafaqimet e deklaratave të 

eksponentëve politik në raport me një analize mbi procesin e vettingut. Përcaktues ishte 

fakti se struktura e vettingut ishte pushim, parlamenti ishte në sesionin e pushimit dhe se 

vetë politikanët nuk ishin në zyrat e tyre. Ka raste si, referimi i takimit të Ministres “Gjonaj, 

me homologun austriak, ku kronika dhe retorika për një drejtësie të pavarur, të paanshëm, 

të pakorruptuar e të pandikuar politikisht zuri vend në secilën prej mediave informative1. 

 

Përmbledhja e të gjitha raportimeve mbi drejtësinë pasqyrohet më mirë në këtë tabelë 

krahasimore. “Tema” dhe “Shekulli” kanë pasur numrin më të lartë të raportime, ndjekur nga 

“Panorama”, “Gazeta Shqiptare”. Nga portalet “Javanews.al” pati numër më të madh, ndjekur nga 

“syri.net” dhe “politiko.al”. Trajektorja e temave të analizuara janë kryesisht deklaratat ose raportet 

e institucioneve ose përfaqësuesve ndërkombëtar mbi reformën në drejtësi, më shumë për muajin 

qershor, ndërsa mbi muajin korrik dhe gusht kryesisht vokacioni i eksponentëve të partive të 

ndryshme politike mbi mbarëvajtjen e procesit të Vettingut. 

 

                                                           
1
 http://www.gazetatema.net/2018/08/28/gjonaj-me-homologun-austriak-reformat-per-sistem-drejtesie-te-

pavarur-te-paanshem-te-pakorruptuar-e-te-pandikuar-politikisht-austria-partnere/ Parë për herë të fundit më 
11.09.2018 *Shënim, ky lajm është referuar edhe në 7 media të tjera. 

http://www.gazetatema.net/2018/08/28/gjonaj-me-homologun-austriak-reformat-per-sistem-drejtesie-te-pavarur-te-paanshem-te-pakorruptuar-e-te-pandikuar-politikisht-austria-partnere/
http://www.gazetatema.net/2018/08/28/gjonaj-me-homologun-austriak-reformat-per-sistem-drejtesie-te-pavarur-te-paanshem-te-pakorruptuar-e-te-pandikuar-politikisht-austria-partnere/
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QËNDRIMI I INSTITUCIONIT GAZETARESK 

 

Më shumë rëndësi se numri kanë përmbajtjet e raportimit në media. Stafi ynë monitorues ka 

analizuar të gjitha raportimet e mediave në këtë periudhë duke parë tendencën e tyre në raportim. 

Nga vetë natyra e shkencave të komunikimit dhe gazetarisë, qëndrimi profesional i gazetarëve 

është i pritshëm dhe i arsyeshëm të jetë më shumë orientim asnjanës, apo me kritika konstruktive 

sesa me qëndrime të njëanshme apo partiake. Duke iu referuar tabelës me të dhënat e qëndrimit të 

institucionit gazetaresk rezulton se pjesa më e madhe e referimeve nuk kanë pasur përcaktim të 

saktë, - duke reflektuar brenda tyre lajmin formal apo pikëpamjet e ndryshme dhe duke tentuar të 

largojnë prej lajmit mendimin e gazetarit/es. Me qëndrim të dukshëm dhe të verifikueshëm 

asnjanës janë evidentuar të paktën 14 referime. Me kritika apriori negative janë evidentuar 8 

raportime, kurse me kritikë minimale dhe qëndrim të dukshëm “pro” janë konfirmuar të paktën 5 

raportime.  
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Nga analiza e mediave online vihen re disa gjetje me një karakter më diferencues se 

papërcaktueshmëria e qëndrimit. VOA dhe DW vihen re si media, të cilat në raport me vetveten, 

kanë një shpeshti më të madhe të qëndrimit “asnjanës”, në raport me qëndrimet e tjera. VOA nga 6 

artikuj 5 prej tyre i janë përcaktuar me një pozicionim asnjanës si media, ndërsa DW në të dy 

artikujt e referuar pozicionohet në mënyrë asnjanëse. Ky është dallim i madh nga media tjetër 

shqiptare dhe një tregues se raportimi cilësor e profesional në media vijon të jetë tipar i mediave 

ndërkombëtare të pranishme në Shqipëri. 

 

Në analizën e qëndrimit “pro” dhe “kundër” nuk do të krahasojmë shpeshtinë në raport me 

qëndrimin e papërcaktuar, por në raport me njëra-tjetër, pasi në këtë mënyrë mund të kuptojmë 

pozicionimin e mediave specifike mbi reformën në drejtësi. Në lidhje me qëndrimin kundër, me 

kritikë negative veçojmë gazetën “Shekulli” si media e cila ka një shpeshti prej 6 artikujsh, ndërsa 

qëndrimi “pro” është “0” dhe ai asnjanës është “2”. Media tjetër, “Syri.net” është e orientuar 

negativisht me të paktën 2 artikuj dhe pa asnjë rast të qëndrimit “pro” apo “asnjanës”. “Shekulli” 

dhe “Syri.net” mund të veçohen si media, të cilat kanë një orientim më shumë kontestues ndaj 

reformës në drejtësi sesa mediat e tjera në analizë. Në lidhje me qëndrimin “pro”, veçojmë  “Tema” 

online e cila ka një shpeshti prej 3 artikujsh e orientuar pozitivisht dhe asnjë artikull “kundër” apo 

me qëndrim “asnjanës”. “Tema” online mund të veçohet si media, e cila ka një orientim apriori më 

shumë “pro” reformës në drejtësi sesa “kundër”. Në “kritika objektive” përveç mediave 

ndërkombëtare, bëjnë pjesë edhe portali “politiko.al” dhe më pak “Shekulli” apo “javanews.al”. 
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SUBJEKTI KRYESOR I REFERIMIT MBETEN “NDËRKOMBËTARËT” 

Tabela më poshtë paraqet ekspertizën e raportuar në media, sipas subjektit të referuar. Nga të 

dhënat rezulton se 34% e zënë deklaratat apo raportet ndërkombëtare. Mjafton ky detaj me 

rëndësi për të kuptuar se reforma në drejtësi vijon të ketë kujdestari dhe investim më të madh 

ndërkombëtar sesa vendor, dhe se publiku është i prirur më shumë të ndjekë këshillat dhe 

vlerësimet ndërkombëtare sesa ato vendore.  
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ET 
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I papërcaktuar 1 0 13 11 8 7 5 11 8 

Qëndrim Asnjanës; Kritik Objektive 5 2 0 1 2 0 1 2 1 

Qëndrim Kundër; Kritik Negative 0 0 0 0 6 2 0 0 0 

Qëndrim Pro; Kritik Pozitive 0 0 3 0 0 0 1 0 1 
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Lidhur me referimin në lajmet e medias online dhe dy stacioneve ndërkombëtare të marra në 

monitorim, rezulton se: tek “Zëri i Amerikës” dominues janë citimet nga juristë ekspertë apo 

studiues të politikës; tek “Deutsche Welle” ka vetëm referime nga ekspertët dhe institucionet 

ndërkombëtare; tek “Javanews” dhe “Syri.net” dominojnë referimet nga politikanët shqiptarë, 

deklarata apo citime, kurse tek “politiko.al” dominues janë opinionet e vetë njerëzve të medias, 

gazetarë apo opinionistë. Të dhënat më të detajuara pasqyrohen në tabelën e më poshtme. Në 

mediat online shihet se “Javanews.al” ka dominim nga deklaratat ndërkombëtare dhe ato të 

institucioneve, “Syri.net” dominohet nga deklaratat e institucioneve dhe të politikanëve, kurse 

“politiko.al” dominohet nga qëndrimet e vetë gazetarëve dhe opionistëve, ndjekur nga mendimi i 

juristëve dhe të tretët janë politikanët. 
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Në mediat e shkruara shihet se “Panorama” dominohet nga deklaratat e politikanëve, ndjekur me 

diferencë të thellë nga opinionet e vetë gazetarëve, të juristëve dhe të ekspertëve të politikës. 

Deklaratat ndërkombëtare zënë vetëm 13% të raportimeve. Tek “Tema” dominuese janë deklaratat 

e institucioneve zyrtare e publike, si dhe deklaratat ndërkombëtare. Gjithashtu “Tema” ka opinione 

e shënime të shumta të vetë stafit të gazetës dhe bashkëpunëtorëve të tjerë të saj. Tek “Gazeta 

shqiptare” dominues janë opinionet e ekspertëve dhe deklarimet ndërkombëtare, duke përfituar 

edhe nga fakti se shumica e tyre janë dhënë më parë në stacionin informativ televiziv, News 24. Tek 

gazeta “Shekulli” dominuese janë deklaratat e vetë institucioneve ndjekur nga deklarimet e 

politikanëve mbi drejtësinë. “Shekulli” ka kuota thuajse të njëjta midis vendit që zënë raportimet e 

vetë gazetarëve, mendimet e opionistëve, angazhimi i juristëve dhe ekspertëve si dhe përcjellja e 

mesazheve ndërkombëtare. 
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Lidhur me përmbajtjen e raportimit, - referimin në subjektin dhe ekspertizën, në mediat e tjera 

online, përfshirë dy radiot dhe tre portalet online, “Politiko.al” dhe “Javanews.al” kanë tipare të 

njëjta të raportimit me kritika konstruktive mbi reformën, “Syri.net” përdor dukshëm retorikë të 

ashpër kundër reformës në drejtësi, ndërkohë që asnjanësinë maksimale e kanë stacionet 

perëndimore: “Zëri i Amerikës” dhe “Deutsche Welle”  
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Lidhur me mediat e shkruara qëndrimet më asnjanëse shfaqen tek “Panorama” dhe “Shekulli”, 

ndjekur nga “Gazeta shqiptare”. Vlerësimet më negative ndaj reformës shfaqen në raportimet e 

“Shekulli”-t, kurse kritikat pozitive me mbështetje ndaj reformës shfaqen dukshëm tek “Tema”. 

Ndarjet midis secilës media nuk janë bërë mbi tërësinë e numrit të lajmeve në nivel krahasues midis 

mediave, por mbi tërësinë e lajmeve të secilës media më vete.   
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Tek dy tabelat e fundit të monitorimit, subjektet e referuara ose referuesit në totalin e 9 mediave 

përbejnë respektivisht 36 qëndrim asnjanës, 33 qëndrim kundër dhe 22 qëndrim pro. Vihet re një 

përqindje më e vogël e mbështetësve në raport me qëndrimin kundër dhe atij asnjanës. Ekspertët 

ose subjektet e referuar te VOA, DW, “Tema” dhe “Gazeta Shqiptare” orientohen më shumë drejt 

qëndrimit asnjanës dhe një kritike objektive. Te Gazeta “Shekulli” vihet re një shpeshti në qëndrimin 

“asnjanës” me 9 artikuj, por gjithashtu edhe me qëndrimin “kundër” me 6 artikuj. Tek “Syri.net”  

janë 7 artikuj dhe tek “Panorama” 9 artikuj me shpeshti më të madhe të qëndrimit “kundër”. 

“Javanews.al” ka një shpeshti shumë të përafërt të qëndrimit “pro” me 5 artikuj dhe me botime 

edhe të opinioneve të kundërta me 4 artikuj. Siç shihet nga tabela, VOA në 85% të rasteve të 

informimit është asnjanëse në qëndrime, DW është asnjanëse në dy raportimet e saj, “Politiko.al” 

vjen e treta me 40% lajme asnjanëse, dhe shumë më pak portalet e tjera. Në lajmet negative ose 

kundër reformës e procesit të vettingut kryeson dukshëm “Syri.net” me 76% të lajmeve të veta, 

shumë larg nga përqindjet e portaleve të tjera. 

 

 

 

 

I njëjti kriter vlerësimi i aplikuar tek monitorimi i mediave të shkruara, na dëshmon se dy elementë 

bien ndjeshëm në sy, - fakti që “Panorama” e “Shekulli” përcjellin kritika negative, kryesisht duke 
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përdorur politikanë si ndërmjetësues të lajmit në raport me publikun, kurse “Tema” ka numrin më 

të lartë të qëndrimit mbështetës ndaj reformës, me elementë kritikë pozitive për përmirësimin e 

mëtejshëm të procesit.  
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MONITORIMI I MEDIAVE TELEVIZIVE: GJETJET DHE PROBLEMATIKAT 

 

ISP monitoroi gjatë periudhës qershor – gusht 2018 disa prej mediave kryesore televizive, - në 

edicionet e lajmeve kryesore dhe në emisionet më të rëndësishme politike të tyre. Konkretisht, 

pjesë e monitorimit ishin edicionet e lajmeve kryesore në pesë stacionet televizive: “Top Channel”, 

“Klan TV”, “Vizion Plus”, “Ora News”, “News 24”, si dhe emisionet kryesore të debatit politik në 

secilin prej këtyre televizioneve, përkatësisht, “Të paekspozuarit” (TCH), “Opinion” (Klan), “Real 

Story” (Vizion), “Tonight” Ilva Tare, “360 Gradë” dhe “Arena” (Ora News) dhe “Studio e Hapur” 

(News 24). Monitorimi u bë bazuar në tematikën e edicionit qëndror të lajmeve dhe në tematikat e 

emisioneve të debatit televiziv. Monotoruesit hynë edhe më në detaje, duke marrë deklarata të 

ndryshme të thëna në kontekstin e një debati mbi një tematikë krejt të ndryshme nga reforma në 

drejtësi apo procesi i vettingut.  

         Vlen të theksohet se ashtu si tek monitorimi i raportimit të mediave të shkruara dhe radiofonike, 

ashtu edhe tek ligjërimi politik, si dhe tek monitorimi i mediave vizive periudha e monitorimit është 

kushtëzuar nga mungesa njëmujore e aktivitetit parlamentar dhe aktivitetit të partive politike, 

periudha e pushimeve vjetore të vetë sistemit të drejtësisë dhe aktorëve politikë, si dhe fundi i 

fazës së parë të vettingut në drejtësi. Duke mos pasur “lëndë të parë” mediat kanë pasur vështirësi 

të fokusohen në problematikat e reformës në drejtësi për gjysmën e kohës së periudhës në 

monitorim, ndërkohë që duke pasur fokus tjetër me interes publik siç është turizmi veror dhe 

kriminalitetit, media ka zgjedhur ndjekjen e interesit publik.  
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Të dhënat e monitorimit tregojnë se në tërësi, gjatë periudhës qershor – gusht 2018 nuk ka pasur 

vëmendje të madhe mediatike dhe as interes për debate publike mbi çështjet e reformës në drejtësi 

dhe problematikat apo ecuritë e procesit të vettingut. Axhenda politike e fokusuar në këto çështje 

nuk ka gjetur përputhje me axhendën e mediave, kryesisht edhe për shkak se debatet politike kanë 

qenë më shumë deklarative dhe teorike sesa ka pasur ndonjë propozim, reformë apo element të 

rëndësishëm që mund të provokonte audiencën e gjerë televizive.  

E dhëna e dytë me rëndësi nga monitorimi është se në tërësi ka pasur numër shumë më të vogël 

emisionesh dhe kronikash televizive mbi drejtësinë sesa në tre muajt paraardhes, mars-maj 2018.  

Nga raportimet tremujore të mediave kryesore televizive në edicionet kryesore të lajmeve rezulton 

se stacioni më me shumë raportime është “News 24” me 54 raportime në 90 ditë, me mesatare më 

shumë se një raportim në çdo dy ditë. Në kuota të afërta ndodhen edicionet e lajmeve të “Vizion 

Plus” me 50 raportime, si dhe edicioni i lajmeve i “Ora News” me 49 raportime. Me distancë 

relativisht minimale gjenden edhe raportimet e “Top Channel” në edicionet e lajmeve me 44 

raportime dhe në fund, raportimet në lajme të “TV Klan” me 39 lajme në 90 ditë kalendarike. 

 

 “Raportim” janë konsideruar çdo lajm më vete dedikuar reformës në drejtësi, deklaratë e cituar në 

emër të politikanëve apo institucioneve të ndryshme, kronikë e vetë televizionit apo intervistë e 

deklarim tjetër specifik i televizionit, në kuadër të edicionit qëndror të lajmeve. Për shkak se media 

e shkruar në Shqipëri vijon të influencohet nga media vizive, shumica e këtyre deklarimeve kanë 

zënë vend edhe në raportimet e medias së shkruar ose medias online të ditës pasuese, sidomos 

deklarime të bëra nga ekspertë shqiptarë e ndërkombëtarë, deklarata të ambasadorëve apo të 

politikanëve të lartë, si dhe vendimmarrje të strukturave të vettingut në drejtësi. 
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Nga 236 raportime të medias vizive mbi reformën në drejtësi për periudhen qershor-gusht 2018, 

47% i përkasin muajit korrik, i cili dominohet nga debatet e ashpra parlamentare dhe vendimmarrja 

intensive e organeve të vettingut. Muaji qershor ka kuotën e dytë më të lartë, 30% dedikuar 

kryesisht ecurisë së procesit të vettingut dhe vendimmarrjeve që lidhen me të, kurse muaji gusht ka 

23%, shifër gjithsesi e lartë për një muaj pa aktivitet parlamentar dhe politik dhe pa zhvillim të 

aktivitetit as nga organet e rivlerësimit në drejtësi.  

 

INTERVISTA MBI REFORMËN NË DREJTËSI? DOMINON ORA NEWS 

Për shkak edhe të natyrës së programacionit, “Ora News” dhe “News 24” ndryshojnë nga mënyra 

sesi mediat e tjera në monitorim, (TCH, Klan dhe Vizion) sillen ndaj zhanreve të tjera të medias në 

periudhën e edicionit qendror të lajmeve. Konkretisht, në Vizion Plus nuk ka pasur asnjë intervistë 

specifike dedikuar reformës në drejtësi gjatë tre muajve në monitorim, ndërkohë që “Ora News” 

dominon në numrin e intervistave, me më shumë se 53% e të gjitha intervistave të realizuara nga të 

pesë mediat të marra së bashku. “Ora News” shënon 16 intervista, ndaj “Top Channel” me 8 

intervista, “Klan TV” me 5 intervista dhe “News 24” me vetëm 2 intervista. 
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Në monitorimin sasior të intervistave ka vlerë edhe dallimi se cilët janë subjektet e intervistuara. 

Tabela ilustron numrin e juristëve profesionistë të ftuar në media për të folur direkt në studio ose 

përmes intervistës së dedikuar në lajme. Edhe në këtë rast “Ora News” kryeson me numër të njëjtë 

intervistash nga ekspertët sa katër stacionet e tjera të marra së bashku. Konkretisht, “Ora News” ka 

6 intervista me ekspertë juristë, ndjekur nga “Top Channel” me 3 intervista juristësh, “News 24” me 

2 dhe “Klan TV” me vetëm 1 ekspert jurist të intervistuar. 

 

RAPORIMET MË TË DETAJUARA TË MEDIAVE TELEVIZIVE 

TOP CHANNEL. Për 3-mujorin qershor - gusht 2018, veç lajmeve rutinë, lajmet mbi drejtësinë zunë 

vend në 44 edicione qëndrore të lajmeve. Respektivisht, janë evidentuar 13 edicione në muajin 

qershor, 222 edicione në muajin korrik dhe 9 edicione në muajin gusht. Në tërësi në këto raportime 

vend kryesor kanë zënë vendimet e institucioneve të rivlerësimit (vettingut) dhe komentet e 

ndryshme pozitive ose negative mbi to. Në të paktën 3 raste është raportuar gjerësisht për protesta 

kundër një gjyqtari në KPK, dy edicione janë hapur me lajm kryesor raportimin e dukshëm kundër 

një gjyqtari të Gjykatës së Lartë, ndërsa në rastet e tjera në tërësi është raportuar mbi problematika 

të ndryshme të drejtësisë. Në TCH bëri lajm të rëndësishëm intervista e kreut të Gjykatës 

Kushtetuese B. Dedja, vlerësimet e ekspertëve shqiptarë e ndërkombëtare për ecurinë e vettingut 

dhe institucioneve të reja të sistemit të drejtësisë etj. Në tërësi, janë regjistruar 16 intervista me 

fokus drejtësinë, nga të cilët 6 ishin me ekspertë juristë. Emisioni kryesor i debatit në TCH, “Të Pa 

Ekspozuarit” nuk ka pasur emisione të dedikuara reformës edhe për shkak të mbylljes së sesionit 

televiziv shumë më herët sesa mbyllja e sesionit parlamentar apo vendimmarrjet në KPK.  
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 TV KLAN. Për 3-mujorin qershor - gusht 2018, përveç lajmeve rutinë, lajmet mbi drejtësinë zunë 

vend në 39 edicione qëndrore të lajmeve. Respektivisht janë konstatuar lajme mbi drejtësinë në 11 

edicione qëndrore në qershor, në 20 edicione në muajin korrik dhe 8 edicione në muajin gusht. 

Tematika dhe fokusi kryesor i raportimit në edicionet e lajmeve kanë qenë axhendat politike lidhur 

me reformën në drejtësi dhe vendimmarrjet e organeve të vettingut. Në tërësi “Klan TV” ka qenë 

më i hapur ndaj deklaratave të partive politike, sidomos replikave midis politikanëve mbi drejtësinë, 

sesa në ekspertiza me juristë të ftuar apo intervistat ekskluzive. “Klan TV” ka përcjellë me prioritet 

deklarimet e institucioneve ndërkombëtare, përfshirë ambasadorët, mbi reformën në drejtësi por 

nuk ka patur raste të intervistave direkte dhe kronikave të fokusuara mbi reformën. Në lidhje me 

emisionin kryesor të debatit politik, “Opinion” gjatë periudhës së monitorimit u organizuan më 

shumë se 20 emisione, por në asnjërin prej tyre nuk pati temë kryesore problematikat e reformës 

në drejtësi. Gjatë debateve vazhdimisht është cituar reforma ose problematikat e veçanta, por ato 

janë konsideruar pjesë e ligjërimit politik të ditës. 

VIZION PLUS. Për 3-mujorin qershor - gusht 2018, përveç lajmeve rutinë, lajmet mbi drejtësinë zunë 

vend në 50 edicione qëndrore të lajmeve. Respektivisht, janë evidentuar 16 edicione në muajin 

qershor, 23 edicione në muajin korrik dhe 11 edicione në muajin gusht. Rol dominues në emisionet 

e lajmeve të “Vizion Plus” kanë qenë transmetimi i deklaratave politike të ditës, replikat midis 

palëve politike, vendimmarrjet publike të strukturave të vettingut dhe deklaratat e ndryshme 

ndërkombëtare ose të grupeve të interesit. “Vizion plus” ka patur dy intervista të dedikuara 

reformës, e në të dy rastet me të ftuar ekspertë juristë. Në lidhje me emisionin kryesor të debatit 

politik “Real Story” gjatë periudhës së monitorimit u realizuan 3 emisione, tematika e të cilave nuk 

kishte lidhje direkt ose indirekte me reformën në drejtësi. 

ORA NEWS. Për 3-mujorin qershor - gusht 2018, përveç lajmeve rutinë, lajmet mbi drejtësinë zunë 

vend në 49 edicione qëndrore të lajmeve. Respektivisht, janë evidentuar 13 edicione në muajin 

qershor, 23 edicione në muajin korrik dhe 13 edicione në muajin gusht. Edhe në “Ora News” 

raportimet në lajme kanë patur të bëjnë kryesisht me zhvillime politike të ditës në lidhje me 

reformën në drejtësi, vendimmarrje të strukturave të vettingut, deklarata kombëtare e 

ndërkombëtare etj. Në “Ora News” në edicionet e lajmeve janë zhvilluar 5 intervista me fokus 

drejtësinë, ku të ftuar kanë qenë ekspertë juristë dhe të zhvillimeve politike. Në lidhje me emisionet 

kryesore të debatit politik, në tri emisionet javore janë konstatuar 13 emisione, por vetëm njëri prej 

tyre ka patur fokus direkt reformën në drejtësi. 

 

NEWS 24. Për 3-mujorin qershor - gusht 2018, përveç lajmeve rutinë, lajmet mbi drejtësinë zunë 

vend në 54 edicione qëndrore të lajmeve. Respektivisht, janë evidentuar 17 edicione në muajin 

qershor, 23 edicione në muajin korrik dhe 14 edicione në muajin gusht. Si në të gjitha stacionet 

televizive edhe në “News 24” dominuese kanë qenë kronikat që lidhen me replika politike të ditës 
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midis politikanëve e partive kryesore mbi zhvillimet në vetting dhe reformën në drejtësi, si dhe 

vendimmarrjet e strukturave të vettingut. Për shkak të natyrës informative “News 24” i ka dhënë 

më shumë hapësirë intervistave, ku nga 8 raste të të ftuarve kryesore 3 kanë qenë juristë ekspertë. 

Lidhur me emisionin kryesor të debatit politik në “News 24”, emisionin “Studio e Hapur”, gjatë 

periudhës së monitorimit janë zhvilluar 25 emisione, ku fokusi i reformës në drejtësi ka zënë vend 

në 6 prej tyre, - numrin më të madh në raport me sesionin stacion tjetër televiziv në monitorim.  

 

REKOMANDIME 

Duke u mbështetur te analiza e përgjithshme mbi monitorimin e ligjërimit politik dhe raportimit 

mund të propozojmë rekomandimet si në vijim: 

Këto të dhëna ose raporte të mund të merren në konsideratë nga politik-bërësit, studiuesit apo edhe 

mediave të shkruar, vizive apo online. Duke i ofruar agjentëve të sapo përmendur mundësinë për të 

vëzhguar një analizë objektive të vetes së tyres, si një mënyrë për një përmirësim të mundshëm në 

raport me anshmëritë apo përfaqësimit më objektiv dhe të plotë të temës së reformës në drejtësi.  

 Në planin e raportit të fjalimeve nga eksponentët e partive të ndryshme opozitare ose 

mazhoritare sugjerojmë të mund të përfaqësohen me një vokacion politik më objektiv, duke 

evituar karakterin e përgjithshëm personal të vokacionit dhe në shumë raste të një mungese 

zbatueshmërie të një Kodi Etik institucional. 

 Në nivelin e institucioneve publike sugjerojmë të ketë më shumë deklarata dhe analiza në 

lidhje me temën e reformës në drejtësi. Ekspertiza brenda e jashtë sistemit sugjerohet të 

ketë një përfaqësim më të madh në deklarata. Krahasimisht nga të dhënat vokacioni më i 

madh anon nga eksponentët e partive të ndryshme politike. 

 Në nivelin e raportimit mediatik. Në lidhje me mediat televizive TCH, Klan, Vizion, Ora News, 

News 24, vihet re më shumë një referim më tangent i temës së reformës në drejtësi në 

programacionet e ndryshme sesa një analizë kushtuar veçanërisht temës së reformës në 

drejtësi. Në median e shkruar “Panorama“, “Shekulli“, “Gazeta Shqiptare“, “Tema“, dhe në 

disa portale online “Javanews.al”, “Politiko.al”, “Syri.net”, etj, i jepet një rëndësi shumë e 

madhe deklaratave të eksponentëve të ndryshëm politik në rrjete sociale, në raport me 

analizat objektive që mund të bëhen nga ekspert të ndryshëm. Shpeshtia e intervistave të 

eksponentëve të paanshëm dhe objektiv mund të rritet nga këto media. Shembull i një 

përfaqësimi më të paktë  por më objektiv i temës së reformës në drejtësi e gjejmë te media si 

“Zëri i Amerikës“ dhe “Deutsche Welle“. 
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