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Në kuadër të shfrytëzimit të platformës Zoom dhe me qëllim krijimin e një direktive më të qartë 
mbi temën nga ana e ekspertit u paraqit një prezantim i përgatitur në Poëer Point nga 
informacioni i të cilit u iniciuan pyetjet e drejtuara për pjesëmarrësit dhe u synua atakimi dhe 
evidentimi i problatikave kryesore që sektori rinor has. 
 
Pikëpyetjet kryesore u adresuan në raportin midis medias tradicionale dhe medias së rrjeteve 
sociale dhe rolin që pandemia ka luajtur në fuqëzimin apo dobësimin e secilës prej tyre. Duke u 
ndaluar në komunikimin në nivel intsitucional gjithashtu u cek problemi i transparencës dhe 
mungesa e kredibilitetit të informacionit. Me fokusimin e mëtejshëm në rininë si konsumator 
mediatik dhe njëkohësisht si aktor i prodhimit mediatik u vërenjtë një nevojë për zbutjen e 
hendekut midis këtyre dy fushave të ndërveprimit mediatik. 
 
Bazuar në diskutimin e bërë pikat specifike që duhet të formësojnë direktivën dhe aspiratën e 
KRK mbi qasjen mediatike dhe atë të komunikimit parashtrohen si më psohtë: 
 

A. EDUKIMI MEDIATIK 
 

Tranzicioni i medias në vetvete ka sjellë një kaos informacioni dhe informimi ndaj të cilit të 
rinjtë në sajë të mungesës së një mendimi kritik solid janë të pambrojtur nga fenomene si 
keqinformimi dhe indoktrinimi politik.  
 
Për rrjedhim lind nevoja e EDUKIMIT MEDIATIK si një mjet solid dhe i qnëdrueshëm për të 
garantuar një konsumator mediatik të aftë të filtrojë dhe selektivizojë informacionin ndaj të cilit 
ekspozohet.  Ky edukim duhet inicjuar përmes trajnimeve të vazhdueshme dhe njëkohësisht të 
synohet të kuadratohet në kurrikulën arsimore. 

 
 
 



B. LIGJI PER MEDIAN 
 
Një çështje tjetër e cila ka nevojë për vëmendjen e KRK është edhe LIGJI PER MEDIAN, i cili 
has një mungesë informimi të opinionit publik dhe mungesë qëndrimi të strukturuar nga ana e 
shoqërisë civile. 

 
 

C. IMAZHI QE MEDIAT KANE KRIJUAR MBI TE RINJTE 
 

Një shqetësim tejet madhor për të rinjtë sot është edhe imazhi që media përcjell mbi ta. Sidomos 
media tradicionale në bazë edhe të programacionit që parashtron me target-grup të rinjtë vërehet 
se nuk aderon emisione politike/sociale/ekonomike/informative por më së shumti emisione 
reality shoë të cilat përcjellin më së shumti antivlera ose vlera jopërfaqësuese të të rinjve 
shqiptar. Ky imazh ka nxitur një opinion pubik kritik ndaj të rinjve të cilët shihen si të papjekur 
apo si individ të cilët janë të painteresuar të iniciojnë ndryshim në shoqërinë tonë, por tentojnë të 
largohen nga vendi me mundësinë më të parë që u parashtrohet. 
Në rast se u referohemi më tej emisioneve me profil debati publik 
politik/ekonomik/social/kulturor sërish të rinjtë ndihen të papërfaqësuar si në mospërfilljen e tyre 
si panelistë po ashtu edhe në mungesën e një diskursi të bisedës drejt nevojave dhe pikëpamjeve 
të të rinjve. Për rrjedhim të rinjtë gjenden të papërfaqësuar nga media tradicionale dhe aderojnë 
të përdorin platformat e medias sociale për të shfaqur dhe shprehur mendimin e tyre mbi çështje 
të ndryshme. Megjithatë kredibiliteti mbetet një problem për të dyja format mediatike, pasi 
media tradicionale për të rinjtë shikohet si e monopolixuar nga interesa jopërfaqësuese për 
nevojat e tyre ndërkohë alternativa e dytë mediatike nuk ka një aparat filtrimi të pastër të 
informacionit që paraqet. 
 

 
D. RRITJA E KAPACITETEVE TE INSTITUCIONEVE MBI KOMUNIKIMIN ME 

QELLIM RRITJEN E TRANSPARENCES 
 

Duke u bazuar në nivelin institucional të komunikimit të rinjtë shprehen të pakënaqur me 
platformat institucionale (sidomos të fakulteteve ku studentët mbeten ende shpesh të pa informuar në 
lidhje me shumë aspekte universitare pasi Web faqet e universiteteve janë jo dinamike) dhe gjykojnë se 
duhet punuar më tej me qëndrueshmërinë në aksesimin e tyre me qëllim rritjen e transparencës. 

 
E. RRITJA E KAPACITETEVE TE ORGANIZATAVE NE KOMUNIKIM ME QELLIM 

RRITJEN E VIZIBILITETIT 
 

Një çështje tjetër e konsideruar si e qënësishme ëshët edhe rritja e kapaciteteve të organizatave të 
shoqërisë civile në fushën e komunikimit.  
Së pari duhet dhënë një fokus në shfrytëzimin e hapësirave mediatike në mënyrë më dinamike 
dhe tërheqëse me qëllim rritjen e vizibilitetit. 
Së dyti, megjithëse rritja e vizibilitetit mbetet një element i qenësishëm për çdo projekt të 
ndërmarrë, mund të shprehemi se qasja lë shumë për të dëshiruar. Shfrytëzimi i medias nga 
shoqëria civile vetëm për promovimin e nismave apo projekteve të saj është tejet 
kundërproduktive pasi kuadratohet nisma vetëm si një publicitet i rëndomtë duke mos sjell 



problematikën në fokus të opinionit publik. Për rrrjedhim shihet si e nevojshme që përpos qasjes 
së rë ne media për komunikimin promovues të vendoset prioritet dhe në rolin që shoqëria civile 
duhet të luajë në prodhimin e tematikave qe duhet te trajtohen nga mediat me qëllim rritjen e 
nivelit të përfaqësimit të problematikave rinore. 

 
Krijimi i urave lidhëse dhe partneritetit me media të ndryshme është një mjet që mund të 
përdoret për të krijuar një ambjent shumë më produktiv dhe gjithëpërfshirës. Fokusimi në 
partenritetin me mediat lokale mbetet një çështje e cila duhet të paraqes fokus në bazë të 
potencialit që posedon. 
 
Në kuadrin e pandemisë gjthashtu vihet një fokus më i madh i të rinjve në rrjete sociale për t’u 
informuar si edhe për ta shfrytëzuar si mjet adresimi të menjëhershëm duke paraqitur qartazi një 
hendek të të rinjve dhe medias tradicionale e cila na parashtron se duhet të fokusohemi te media 
online për të arritur impakt dhe njëkohësisht duhet të punojmë si urë lidhëse midis të rinjve dhe 
medias tradicionale. 

 
 


