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LAJME DHE TË REJA 

RAJONALE
 “Atlasi i Krimeve të Luftës në Bosnje, 1992-1995”, 2019 
@ Serbi, Kroaci, Kosovë, Bosnje e Hercegovinë 

Në vitin 2019, Qendra për Hulumtime dhe Dokumentim 
në Sarajevë (QHD) dhe Rrjeti për Ndërtimin e Paqes, në 
bashkëpunim me forumZFD BeH, organizuan prezantime 
në të gjithë rajonin për Atlasin e Krimeve të Luftës në Bosnje 
1992-1995 (Atlas). Prezantimi final më 12.12.2019 në 
Sarajevë, Bosnje e Hercegovinë (BeH), ishte dhe lansimi 
zyrtar i Atlas-it online, në uebportalin e QHD-së www.
mnemos.ba. Atlas-i për teknologjinë e Google Earth dhe 
dëshmi dokumentare nga burime të shumta, përfshirë edhe 
vetë arkivin e QHD-së, për të krijuar një hartë precize në 
aspektin gjeografik që mund të kontrollohet, për skenat e 
krimeve, dëmet dhe viktimat në njerëz që janë dokumentuar 
nga lufta në BeH (1992-1995), si dhe për monumentet, 
ngjarjet dhe vendet e rëndësishme të trashëgimisë kulturore 
lidhur me luftën. 
Qasja në uebfaqen www.mnemos.ba, për të shkarkuar 
dosjen e Atlas-it për t’u përdorur me Google Earth që të 
afron në hartën e BeH. Katër vëllimet e Librit Boshnjak të të 
Vdekurve do të jenë në dispozicion në Atlas prej nga mund 
t’i shkarkoni pa pagesë

MAQEDONIA E VERIUT 

“Të investojmë në futurizëm”, 22.11.2019 @ Kino 
Kultura, Shkup 

Çfarë i ka ndodhur arkitekturës moderniste të Shkupit? A 
po e ruan qyteti këtë material dhe pasuri kulturore? A po 
mbrohen këto ndërtesa? HAEMUS dhe forumZFD i 
diskutuan këto pyetje në një panel në Kino Kultura. Folësit 
ishin nga Fakulteti i Arkitekturës, Zyra për Mbrojtjen e 

Trashëgimisë kulturore, HAEMUS, Instituti i Etnologjisë 
dhe Antropologjisë dhe Akademia e Shkencave të Polonisë. 
Para panelit, u shfaq “Betoni në gjumë: Episodi Shkup”, 
një dokumentar për trashëgiminë moderniste të Shkupit 
që rezultoi nga përpjekjet për rindërtim pas tërmetit të vitit 
1963, si dhe për qëndrimet aktuale ndaj kësaj periudhe të 
historisë së Shkupit. 
 

SERBI

Debati në panel "A munden populistët të na nxjerrin 
nga narrativa e kohës së luftës?" (shpalosja e masakrës në 
Ahmici), 28.11.19 @ Kombank Dvorana, Beograd

Më 28 nëntor 2019, forumZFD, në bashkëpunim me 
SENSE-Qendra për Drejtësi Tranzicionale në Pula, Kroaci, 
organizoi debatin "A munden populistët të na nxjerrin nga 
narrativa e kohës së luftës?", për të arritur në fazën finale 
të projektit të tyre të përbashkët të vitit 2019 Shpalosja e 
masakrës në Ahmici. Në panel merrnin pjesë ekspertët dhe 
specialistët e krimeve të luftës: Dejan Joviq, profesor në 
Fakultetin e Shkencave Politike në Zagreb, Dino Mustafiq, 
drejtor dhe avokues publik nga RECOM në Sarajevë, 
Sërgjan Millosheviq, historian pranë Institutit për Histori 
Bashkëkohore të Serbisë dhe Mirko Klarin, gazetar dhe autor 
i narrativave interaktive të SENSE-Qendra për Drejtësi 
Tranzicionale. Narrativat për vuajtjet e fshatit Ahmiqi, që u 
shënjestrua më 16 prill 1993, si dhe narrativat për vuajtjen 
në Srebrenicë, Storm, Kosovë dhe shtypja e historisë dhe 
kujtesës gjithashtu u prezantuan në këtë panel. U vu në 
dukje se gjendja e pasluftës në shtetet e ish-Jugosllavië është 
e ngarkuar nga gënjeshtrat e prodhuara, nga rritja e krimeve 
dhe jo viktimave dhe nga diskursi agresiv.

Foto: “Të investojmë në futurizëm” diskutim në panel, forumZFD

Autor: Paneli "A munden populistët të na nxjerrin nga narrativa 
e kohës së luftës?", Sërgjan Veljoviq
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EDITORIALI

Media është dritarja jonë për botën dhe për ngjarjet që ndodhin 
rrotull nesh. Ne mbështetemi tek media për të na informuar 
lidhur me ngjarjet aktuale dhe të së kaluarës, për të na dhënë 
hollësi tek të cilat nuk kemi qasje tjetër dhe për të na ndihmuar 
t’i interpretojmë ato hollësi dhe të reagojmë ndaj tyre. 

***

Duke qenë se informacioni është fuqi, edhe media ka pushtet të 
madh për të ndikuar tek interpretimi që i bëjmë ngjarjeve dhe 
tek reagimi ynë ndaj tyre dhe si i lidhim ato me të kaluarën dhe 
identitetet tona. Botërisht, pesiazhi mediatik është i tejngopur 
nga tabloidët, kurthet për klikime dhe “gazetaria” e sensaioneve 
që na i sjellin konglomeratet mediatike të drejtuara nga mogulët, 
që kanë për interes vetëm të shesin “lajmin” dhe jo të informojnë, 
analizojnë apo reflektojnë. Gazetaria hulumtuese, kritike, nuk 
shitet si gazetaria e tabloidëve dhe as nuk u jep audiencave 
kënaqësinë e menjëhershme, diçka me të cilën ndoshta jemi të 
mësuar në këtë epokë të medias sociale. Me vëmendjen që sa vjen 
e shkurtohet, kujt i pëlqen të lexojë raportime të thelluara dhe 
kritike?

***

Mirëpo, pa këtë lloj raportimi, si munden individët dhe shoqëritë 
të kuptojnë më mirë të tashmen dhe të kaluarën? Të përballesh 
me veten dhe të kaluarën është punë e vështirë, sepse kërkon 
përpjekje për të analizuar në mënyrë kritike ngjarje të së kaluarës, 
sidomos ngjarje traumatike, bashkë me strukturat që mbështesin 
përsëritjen e këtyre ngjarjeve dhe që vazhdojnë ta bëjnë këtë. 
Si ndryshe mund të arrijmë të kuptuar më të plotë dhe aftësi 
që, disi, të pajtohemi me të kaluarën? “Rijetimi i luftës” është i 
pashmangshëm kur politikat dhe media përsërisin pa ndërprerë 
idetë e “viktimizimit” kolektiv dhe vazhdojnë të vjellin retorikë 
nxitëse, dikotomike të “ne dhe ata”. E megjithatë, 

media ka potencialin që të shërbejë si burim reflektiv, analitik 
dhe parandalues konfliktesh që thekson dhe vë në pikëpyetje këtë 
retorikë dhe zgjedh të mos miratojë vetëm narrativat dominuese.
Në Ballkanin perëndimor, ku shoqëritë e pasluftës ende po 
përpiqen të rindërtojnë jetët e tyre dhe ku tensionet janë 
gati të dalin mbi sipërfaqe, mesazhet mediatike që ndikohen 
nga politikat e ditës janë destabilizuese. Për disa, kjo është 
propagandë e fshehur keq, një lloj “manipulimi” politik i 
“thurrur” nga shumë prej elitave të njëjta politike që kanë 
qenë në pushtet në vitet 1990 dhe që përcillet tek publiku 
përmes mediave kryesore. Duke vepruar kështu, media përsërit 
pa ndërprerë retorikën përçarëse dhe nuk i lejon shoqëritë të 
shkëputen, të pushojnë prej saj apo të reflektojnë për të kaluarat 
e veta traumatike. 

***

Në këtë lloj mjedisi, hapësira që gazetarët dhe akterët e tjerë 
të hulumtojnë të gjitha anët e një rrëfimi kompleks dhe për të 
raportuar për ngjarje të së kaluarës dhe së tashmes në bazë të 
fakteve, duke sfiduar kështu narrativat dominuese në shoqëri, 
është e kufizuar. 
Dhe jo vetëm e kufizuar, por e rrezikshme.

***

Në këtë numër të 13-të të revistës Balkan.Perspectives, autorë 
nga bota akademike, gazetaria dhe drejtësia, Dafina Halili, 
Dinko Gruhonjiq, Dushica Nofitoska, Dr. Lejla Turçillo, Sara 
Velaga, Serbeze Haxhiaj, Teofil Pançiq dhe Zaneta Zdravkovska, 
reflektojnë për gjendjen aktuale të medias në rajon, për strukturat 
që mbështesin atë dhe çfarë mund të ndryshojë që të krijohet 
hapësirë dhe vëmendje për të gjitha anët e rrëfimit, në mënyrë 
që të sfidohen interpretimet mbizotëruese të së kaluarës dhe të 
sjellin diskurs konstruktiv për këto tema. 

Numri: 13
Mirësevini në numrin e 13-të të Balkan.Perspectives.

 
Shpresojmë që ky numër i Balkan.Perspectives të sjellë material për të reflektuar, që është 

sfidues dhe interesant për t’u lexuar. Si gjithnjë, komentet tuaja i mirëpresim.  

Urimet më të mira për festat dhe shihemi në vitin 2020.
Vanessa Robinson-Conlon / Kryeredaktore

Të dashur Lexues, 
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BOSNJE E HERCEGOVINË

Në shoqërinë tonë është ende e vështirë të flasësh për krimet 
e luftës, sepse njerëzit janë të ndarë dhe shpesh kanë reagime 
negative ndaj raportimeve për krime lufte. Nuk është sfidë 
vetëm si gazetar që të merresh me këto tema, por po bëhet 
gjithnjë e më e vështirë që këto çështje të shtrohen në biseda 
të përgjithshme. S. N. (28)

Problemi është se të gjithë këtu kanë të vërtetën e vet dhe 
versionin e tyre të historisë. Është e pamundur t’i pranosh 
raportimet e mediave për krime lufte, sepse në rrjetet sociale 
shpërthejnë diskutimet dhe argumentet. Do të ishte shumë 
mirë sikur të mund të flisnim objektivisht për atë që ka 
ndodhur në të kaluarën, por për sa kohë që kemi qasje të tillë 
ndaj kësaj teme, sigurisht që do të mbetet tabu.  B. Gj. (27)

Të gjithë flasin për luftën në mënyrën e tyre dhe është e 
pamundur të dish të vërtetën. Ka shumë luftënxitje nga 
ana e mediave, ndaj nuk mendoj se është tabu, por është e 
vështirë për njerëzit e zakonshëm të deshifrojnë mesazhet që 
na dërgojnë mediat. Ne të gjithë e krijojmë të vërtetën tonë, 
kur na lihet ta interpretojmë atë vetë dhe, sigurisht, ne jemi të 
ndarë në të gjitha nivelet, edhe kur i interpretojmë mesazhet 
nga media.  L. T. (26)

KOSOVË

Për krimet e luftës flitet në varësi se kush është kryesi. Në 
Kosovë, nëse thuhet që shqiptarët e Kosovës kanë bërë krime 
lufte, në rastin më të mirë konsiderohet tabu dhe në rastin 
më të keq, tradhti.  A. O. (24)

Si gazetar, mund të raportoj haptazi për krimet e luftës. 
Megjithatë, është e rëndësishme të bëj kujdes kur shfaqet 
ndonjë informacion i ri, për shembull, nëse ndonjë politikan 
akuzohet për keqbërje gjatë luftës. Kjo do të ishte temë 
shumë e ndjeshme dhe njerëzit reagojnë menjëherë. Në raste 
të tilla, gazetarët përballen me kërcënime. Në shoqërinë e 
gjerë ka më shumë kufizime kur flitet për krimet e luftës. 
Nëse, për shembull, je viktimë e dhunimit gjatë luftës, ti si 
viktimë me siguri do të gjykohesh dhe të merresh në pyetje se 
përse lejove që të ndodhë, për shkak të mentalitetit që kemi 
këtu.  V. C. (26)

Në përgjithësi, përballja me dhe diskutimi për krimet e luftës 
kanë dështuar në shumë nivele në Kosovë. Varet nga llojet 
e krimeve për të cilat flasim. Njerëzit këtu, si të mbijetuar 
të luftës, janë përqendruar tek rindërtimi i jetës. Nuk do të 
thoja se është tabu të flitet, por më shumë mungesë e një 
mekanizmi shtetëror për t’i trajtuar dhe dokumentuar me 
kompetencë këto krime. Nëse ka patur, besoj se njerëzit do 
të flisnin, do të përballeshin me to dhe do të shëroheshin. 
Ne kemi diskutime për krimet e luftës, që shpeshherë janë 
të ngarkuara emocionalisht, për shembull, për vrasje me 
qëllim, tortura, gjymtime dhe trajtime të tjera çnjerëzore. 
Mirëpo, nuk flasim për disa krime lufte, si dhunimi i grave 
dhe burrave. As nuk diskutojmë për traumat psikologjike 
dhe pasojat me të cilat përballemi, apo për shërbimin 
e detyrueshëm ushtarak gjatë luftës, apo për mohimin 
e gjykimeve të drejta, apo për ata që janë dënuar dhe 
ekzekutuar pa faj. Ndoshta nuk flasim për këto, sepse nuk 
jemi të vetëdijshëm ose ndoshta jemi përqendruar që t’u 
mbijetojmë sfidave të tjera socio-ekonomike të shoqërisë së 
pasluftës.  S. K. (26)

A ËSHTË "TABU" NË SHOQËRINË TONË 
TË RAPORTOSH APO TË FLASËSH 
HAPTAZI PËR KRIMET E LUFTËS?

VOX POPULI
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SERBI

Me kalimin e kohës, duket se gjykimet për krimet e luftës po 
“tkurren”. Tani, publiku diskuton më pak për këto tema dhe 
media mezi i përmend. Sikur të mos kishin ndodhur kurrë. 
Kjo nuk është e drejtë ndaj viktimave dhe familjeve të tyre. 
Rrallë ndodh që për këto të raportojë më shumë se një media. 
Për këto tema në media ka terr, duke parë se mediat këtu 
janë krejtësisht në shërbim të qeverisë. Krimet e luftës dhe 
ballafaqimi me të kaluarën përmenden rrallëherë, sepse nuk 
janë në interes të qeverisë aktuale.  M. L. (30)

Gjithnjë kam qenë në anën e drejtësisë, për ndjekjen penale 
të të gjitha formave të fajit dhe për t’u përpjekur që të dalë 
e vërteta. Ka ca kohë që po ndjehem se më kanë mashtruar, 
sepse nuk dëgjoj dhe nuk lexoj më asgjë për krimet e luftës, 
me përjashtim të atyre që tashmë i di. Kjo temë gjithnjë ka 
qenë tabu, por mbaj mend se disa vite më parë, stacionet 
publike në Serbi raportonin për gjykimet për krimet e luftës. 
Për fat të keq, kjo kohë tashmë ka ikur. Gëzohem kur lexoj 
ndonjë artikull për këtë temë apo kur ka ndonjë kronikë në 
radiot online, por këto janë papërfillshme dhe nuk mjaftojnë 
të na ndihmojnë që të kuptojmë më mirë. Në media bëhet më 
shumë zhurmë për lansime të librave nga gjeneralë të dënuar, 
gjë që është e paparanueshme dhe e padrejtë.  A. S. (43)

Në shkollë, nuk kemi patur mundësi të dëgjojmë apo të 
mësojmë për luftërat e viteve 1990-të. Ka qenë tabu e 
vërtetë, ashtu si është edhe sot. Disa profesorë duan të flasin 
për këtë temë tani, por nuk munden, sepse nuk u jepet 
hapësirë. Diskutimet zhvillohen kryesisht jashtë kurrikulës 
së shkollës. Kam parë shumë për luftërat në YouTube. Në 
fillim u trondita. A ishte e mundur që të kishte ndodhur? 
Pastaj nisa të hulumtoj. Ajo çka është e çuditshme është se 
nuk përmendet në media. Tani kuptoj shumë më tepër sesa 
më parë, atëherë vërtet që nuk kisha aspak njohuri. Ndaj, 
tani jam në gjendje të krahasoj se deri në ç’shkallë diskutohet 
për këtë ose jo. Megjithatë, ende mezi gjej ndonjë raportim 
në media. Ndonjëherë më vjen turp, ndonjëherë qaj. Dhe 
ndonjëherë më duket se gjithkund është njësoj, sepse as 
mediat në vendet e tjera nuk flasin për këtë, me përjashtim 
të rasteve kur janë përkujtimet vjetore. Do të doja të ishte 
ndryshe.  S. N. (24)

MAQEDONIA E VERIUT 

Krimet e luftës nuk janë temë e pranishme në jetën tonë 
të përditshme. Për mirë apo keq, konflikti i armatosur në 
Maqedoni nuk ishte dhe aq intensiv sa në vendet e tjera të 
ish-Jugosllavisë. Duket sikur publiku ka harruar. Media 
dhe institucionet tona publike e përmendin rrallë. Ata që u 
akuzuan për krime lufte, tani kanë pozita shtetërore, ndaj 
dyshoj se dikush do të flasë për këtë.  D. S. (26)

Mendoj se Maqedonia [e Veriut] si vend ka shumë probleme 
dhe ndoshta kjo është arsyeja se përse kjo temë pothuajse nuk 
përmendet kurrë. Nuk është tabu, por kemi shumë çështje 
të tjera me të cilat përballemi. Duket se institucionet kurrë 
nuk i kanë kushtuar vëmendje krimeve të luftës. Kanë kaluar 
rreth 20 vite që nga lufta dhe nga nënshkrimi i Marrëveshjes 
Kornizë, por krimet tona të luftës ende nuk janë trajtuar.  
A. F. (34)

Pa bashkëpunimin e institucioneve, as nuk mund të flasim, 
as nuk mund të raportojmë për krime lufte. Mediat këtu nuk 
na informojnë për këto krime, me përjashtim të debateve të 
herëpashershme në TV. Mendoj se arsyeja kryesore pse është 
tabu këtu është se institucionet tona shtetërore nuk të japin 
qasje. Paramendoni sikur të ishin transparente dhe me qasje 
dhe ky informacion të ishte i dukshëm për të gjithë, me siguri 
që do të ishim në gjendje të flasim për këtë temë në mënyrë 
më të mirëinformuar.  V. G. (51)

Revistë për ballafaqimin me të kaluarën



Në fillim të vitit 2015 pata lexuar një artikull në “Balkan 
Insight” për 170 serbë, 90 prej të cilëve nga Kosova, që 
po e mirëprisnin edhe një tjetër Vit të Ri në Kërnjaça, e 
fundit qendër kolektive për refugjatë që kishte mbetur në 
kryeqytetin e Serbisë. Gjatë luftërave në ish-Jugosllavi, 
shumë serbë etnikë ikën nga shtëpitë e tyre në Kroaci, Bosnje 
e Hercegovinë dhe Kosovë. 

Sipas të dhënave nga UNHCR-ja, në vitin 1999, mbi 
200,000 civilë serbë ikën nga Kosova dhe udhëtuan në 
drejtim të Veriut, teksa trupat paqeruajtëse të NATO-s 
hynin në vend. Unë studiova raportimin e kufizuar lidhur 
me gjendjen e rrezikshme të ndoshta qindra serbëve të 
zhvendosur, të harruar, si nga Serbia, ashtu edhe nga Kosova.
Në shtator 2015, e gjeta veten në qendrën kolektive në 
Beograd, që konsiderohet si kampi më i keq i refugjatëve në 
Serbi, duke dokumentuar kushtet e jetesës së më shumë se 
150 serbëve. Mbi 80 prej tyre ishin zhvendosur nga Kosova. 
I ndërtuar në vitet 1990 për të strehuar serbët e shndërruar 
në refugjatë brenda natës, kushtet e mjeruara të kampit i 
atribuoheshin faktit se barrakat e tij të thjeshta ishin ndërtuar 
shumë shpejt. 

Pamjet tronditëse para meje dhe bisedat që pata me banorët e 
dëshpëruar, që jetonin në këtë qendër kolektive, ndikuan tek 
unë ashtu si nuk e kisha përjetuar më parë. Vura në pikëpyetje 
atë çka unë kuptoja se si gazetarët e dokumentojnë jetën pas 
luftës në ish-Jugosllavi dhe sa dija unë në të vërtetë për gamën 
e përvojave me të cilat janë përballur njerëzit gjatë luftës në 
Kosovë.

A nuk ishin edhe serbët e Kërnjaçës viktima të regjimit 
të Millosheviqit? Në përpjekjet e tij për të krijuar Serbinë 
e Madhe për të gjithë serbët, politikani famëkeq serb e 
shndërroi rajonin në teatrin më të përgjakshëm të luftës që 

kishte parë Evropa që nga Lufta e Dytë Botërore. Kur forcat 
serbe u tërhoqën, duke i dhënë fund fushatës së tyre për 
spastrim etnik dhe krime lufte në Kosovë, shumë civilë serbë 
u larguan nga frika e hakmarrjes së shqiptarëve të Kosovës. A 
nuk arsyetohej frika e tyre, duke patur parasysh përndjekjen 
që kishte ndodhur dhe vrasjet që u bënë pas përfundimit të 
luftës? 

Artikulli që shkruajta në Kërnjaça në vitin 2015 ishte i 
dyti përmes të cilit eksplorova temën e ballafaqimit me të 
kaluarën. Artikullin e parë e kisha shkruar disa muaj më 
herët, për personat e pagjetur në Kosovë, të rrëmbyer nga 
forcat serbe, dhe për ankthin që ndjejnë familjet e tyre teksa 
vazhdojnë të presin informacione për më të dashurit e tyre. 
Gjatë katër viteve të fundit kam raportuar më shpesh për 
tema të drejtësisë tranzicionale në Kosovë, kam shkruar 
artikuj për të mbijetuarit e dhunës seksuale të kohës së 
luftës, të mbijetuarit e vrasjeve masive të kohës së luftës, për 
njerëz, jetët e të cilëve kanë ndryshuar në mënyrë dramatike 
për të mbijetuar, që përpiqen të tejkalojnë traumat që kanë 
përjetuar dhe që rezultojnë në ankthet që i ndjejnë edhe sot, 
dhe për ata që nuk reshtin së kërkuari drejtësi.

Më është dashur kohë të kuptoj kompleksitetet e drejtësisë 
tranzicionale dhe të mekanizmave ekzistues për trajtimin 
e abuzimit masiv të të drejtave të njeriut. Pavarësisht 
specializimit të gazetarit apo njohurisë së tyre për 
terminologjinë e saktë, është jashtëzakonisht e rëndësishme 
që gazetarët, të cilët raportojnë për këto raste, ‘të jenë me 
këmbë në tokë’, të vëzhgojnë, të flasin me njerëzit dhe të 
përpiqen të kuptojnë përvojat e ndryshme dhe nevojat e atyre 
që kanë vuajtur dhe vazhdojnë të vuajnë nga pasojat e luftës. 
Shumica e të mbijetuarave të dhunës seksuale të kohës së 
luftës në Kosovë janë gra shqiptare etnike. Thënë këtë, rastet 
e dhunës seksuale kundër burrave dhe grave joshqiptare, 
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sidomos serbe dhe rome, gjithashtu meritojnë vëmendjen e 
mediave dhe diskutimeve publike. 

Kur është fjala për të pagjeturit, mediat në Kosovë rrallëherë 
janë guximtare të raportojnë për 400 personat nga 
komuniteti serb dhe komunitete minoritet, që janë në radhët 
e 1,600 personave ende të pagjetur nga lufta.  

Në të gjithë rajonin, mediat vazhdojnë të shfaqin njëanshmëri 
kur raportojnë për ngjarjet, me zërat që zgjedhin të citojnë 
dhe t’u japin publicitet dhe se cilën anë të historisë tregojnë. 
Zërat dhe përvojat e grupeve minoritet pothuajse hiqen. 
Gazetarët kanë nuk ia kanë dalë të distancohen nga kujtesa 
kolektive e komunitetit të vet dhe nga narrativat sunduese që 
ndërlidhen me grupin etnik të cilit i përkasin. 

Media zyrtare priret të përqendrohet tek rindërtimi dhe 
ridhënia publicitet e traumës, gjë që mund të viktimizojë 
dhe (ri)traumatizojë të mbijetuarit. Masakrat, varrezat 
masive dhe dëbimet që kanë ndodhur gjatë luftës mund të 
jenë njohuri që i kanë të gjithë, por media rrallëherë ndan 
informacion të duhur apo objektiv se si sistemet e drejtësisë 
në Kosovë dhe në Serbi i trajtojnë viktimat, se si legjislacioni 
i ka lënë në baltë disa grupe, apo se si, 19 vjet pas luftës, 
të mbijetuarat e dhunimeve ende nuk kanë qasje në kujdes 
shëndetësor pa pagesë, konfidencial dhe të sigurtë.

Nga gazetarët pritet të kërkojnë të vërtetën. Është në interesin 
e publikut që të konstatojmë të vërtetën për të gjitha shkeljet 
e të drejtave të njeriut dhe këto të vërteta t’i përfshijmë në 
kujtesën tonë më të madhe kolektive. Historia duhet të shkojë 
përtej dokumentimit, pavarësisht a raportojnë për dhunim, 
humbje të jetës apo persona të pagjetur. Konsiderata për jetën 
pas luftës, që përfshin progresin dhe dështimin e gjykimeve 
për krimet e luftës, dënimin e kryesëve, reparacionet për 

viktimat dhe përkrahjen e dhënë (ose jo) nga shteti, duhet të 
shoqërojnë çdo hetim gjithëpërfshirës gazetaresk për krimet 
që kanë ndodhur gjatë kohës së luftës. 

Përkushtimi i vërtetë për dokumentim të saktë shpesh i çon 
gazetarët nga një histori tek tjetra. Raportimi për drejtësinë 
tranzicionale në Kosovë dhe në rajon vjen me përgjegjësinë 
intelektuale për t’u sjellë lexuesve histori dhe këndvështrime 
të reja, jo vetëm histori që thjesht riprodhojnë narrativat 
dominuese, të njëanshme. Gazetarët e përgjegjshëm dhe 
me etikë duhet të jenë të përgatitur të gërrmojnë dhe 
ta ekspozojnë të vërtetën, edhe kur e vërteta bie ndesh 
me narrativat dominuese të kohës së luftës apo kujtesën 
kolektive. 

Dafina Halili është gazetare nga Prishtina, Kosova, e cila ka 
fituar çmime. Ajo punon si gazetare dhe redaktore kontribuuese 
për Kosovo 2.0, një platformë mediale e pavarur, ku mbulon 
kryesisht çështje të të drejtave të njeriut dhe drejtësisë sociale. 
Halili ka diplomë masteri në Diversitet dhe Media nga 
Universiteti Westminster në Londër, MB.

Në të gjithë rajonin, mediat vazhdojnë të shfaqin njëanshmëri 
kur raportojnë për ngjarjet, me zërat që zgjedhin të citojnë 
dhe t’u japin publicitet dhe se cilën anë të historisë tregojnë. 

Autor: Limbo e zhvendosur në Kërnjaça, Dafina Halili
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Do ta kem të vështirë t’i harroj pamjen e frikësuar në fytyrë 
dhe dëshmitë që ndau me mua një rome, e cila ka qenë viktimë 
e dhunës seksuale gjatë dhe pas luftës në Kosovë. Gjatë luftës, 
atë e dhunuan ushtarët serbë. Dy javë pas përfundimit të 
luftës, shtëpia e saj u bë shënjestër e shqiptarëve etnikë. Burra 
të veshur me uniforma e rrëmbyen atë një mbrëmje qershori 
në vitin 1999. Kur e kthyen të nesërmen në mëngjes, 
shtëpinë e gjeti në flakë dhe pothuajse të shkatërruar. Për gati 
20 vjet, ajo dëshmoi para Tribunalit Penal Ndërkombëtar për 
ish-Jugosllavinë (TPNJ) për dhunën e kryer nga serbët në 
Kosovë, por jo për dhunën e kryer nga shqiptarët etnikë. Disa 
nga kryesit, shqiptarë të Kosovës, ishin fqinj dhe familja ka 
frikë t’ua përmendë emrat.

Lufta në Kosovë përfundoi dy dhjetëvjeçarë më parë, por për 
shumë viktima, vuajtja dhe frika vazhdojnë me pothuajse 
të njëjtin intenstitet. Ndërkohë, disa viktima kanë vdekur 
brenda territ të traumës së tyre personale, pa patur rastin 
të shohin drejtësi. Disa kanë mundur të dëshmojnë vetëm 
gjysëm të vërtetën e tyre.

Si gazetare, unë hetoj krimet e luftës dhe të pasluftës. Teksa gërrmoj 
në anët më të errëta të historisë më të fundit, shpesh dëgjoj rrëfime 
dhe dëshmi, të cilat nuk janë thënë në publik më parë.
Lufta ka lënë shumë viktima “të dyfishta”, që janë dhunuar 
nga kryesit e të dy krahëve. Në këtë drejtim, gratë rome kanë 
vuajtur më shumë.

Në shtëpitë e tyre, dhimbja dhe vuajtjet janë ende të freskëta. 
Këto raste shpalosin dështimin e dokumentimit të krimeve 
të luftës.
Dy dhjetëvjeçarë pas luftës, raportimi për krimet e luftës është 
ende fushë e minuar. Shumë gazetarë në Kosovë kanë frikë të 

raportojnë për krimet që janë kryer gjatë ose pas luftës nga 
pjesëtarë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Janë bërë përpjekje për të mbuluar krimet e kryera pas luftës, 
sidomos menjëherë në përfundim të saj, duke përdorur 
arsyetimin se Serbia ka kryer shumë më shumë krime dhe se 
drejtësia për shumicën e këtyre krimeve ende nuk është ndarë.

Narrativa që rrethon krimet e luftës në Kosovë është 
kryesisht e njëanshme. Ka shumë pak hapësirë që viktimat 
të paraqesin faktet që do të cenonin lavdinë e shqiptarëve 
etnikë, luftëtarëve të UÇK-së.

Në Serbi, shteti i strehon kriminelët e luftës, shumë prej 
të cilëve kanë role të rëndësishme në shoqëri. Në Kosovë, 
dështimi për të ngritur akuza ndaj personave të dyshuar për 
përfshirje në krime lufte bëhet gjithnjë e më i vështirë. Për 
shumë vite, sistemi i drejtësisë në Kosovë ka ndihmuar në 
ndërtimin e kësaj narrative të njëanshme. Shumë të pandehur 
me lidhje me UÇK-në janë liruar nga krimet e luftës për 
shkak të mungesës së provave, që shpesh ka rezultuar nga 
frikësimi i dëshmitarëve.

Diskursi i luftës në Kosovë ka ndjekur një trajektore që i është 
përshtatur nevojave politike të elitave të kohës së luftës. Për 
këtë arsye, ky diskurs në Kosovë ka nevojë për një fillim të ri. 
Gjuha e përdorur nga secila palë për të folur për luftën shpalos 
dobësitë e të dy vendeve për t’i trajtuar krimet e luftës dhe për 
t’u ballafaquar me të kaluarën. Narrativat e kohës së luftës dhe 
armiqësitë ndikojnë edhe në raportimin nga mediat. Diskursi 
i luftës që nga viti 1999 ka kufizuar dhe formësuar diskutimet 
publike dhe ka ngurtësuar ndarjet etnike, identitetet, 
ideologjitë dhe të kuptuarin kolektiv për luftën.

BARRA E RAPORTIMIT 
PËR KRIMET E 

LUFTËS NË KOSOVË 
SERBEZE HAXHIAJ

Autor: Ridvan Slivova
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‘ 

Konkluzionet e nxjerra në këtë artikull kryesisht bazohen 
tek gjuha dhe narrativa e kohës së luftës që kanë përdorur 
shqiptarët dhe serbët etnikë në periudhën e pasluftës. 
Retorika për ndarjen e pritshme po rritet. Përhapja e retorikës 
përçarëse është pjesërisht fajtore për vazhdimin e konfliktit 
(jo të dhunshëm) midis dy palëve.

Teksa hulumtoja për rastet e fëmijëve të lindur nga dhunimet 
që u bënë gjatë luftës, në vitet 1998-99, në Kosovë, kapitulli 
më i errët i luftës së Kosovës, hyra në një terren të ri sa i përket 
etikës së gazetarit dhe përgjegjësisë profesionale. Një viktimë, 
e cila e kishte vrarë foshnjen e saj të lindur nga dhunimi, më 
luti të mos e zbuloj rastin e saj ose do ta vriste veten. Kjo gjë 
më mbajti vazhdimisht nën presion dhe të tensionuar.
Ballafaqimi me të kaluarën është betejë e vështirë për brezin 
që ka përjetuar luftën, që po përpiqet të pajtohet me barrat e 
rënda të së kaluarës së dhimbshme të Kosovës dhe të çlirohet 
prej saj. Shumë nuk munden të mos kthejnë kokën pas me 
zemërim.

Raportimi për krimet e luftës është sfidë për gazetarët këtu, jo 
vetëm për shkak se i ekspozohemi trishtimit dhe traumës nga 
lufta. Sapo botova një artikull për vrasjet politike menjëherë 
pas luftës në Kosovë, makinën time ma lyen dy herë me 
ngjyrë të kuqe.

Si gazetare që heton dhe raporton për tema rreth konfliktit 
dhe tema të ndjeshme në Kosovë dhe në rajon, kam kuptuar 
se ‘gazetaria përfshirëse’ është e pashmangshme. Nuk 
mundemi dhe nuk duhet të jemi gjithnjë neutralë, kur 
përballemi me skena të vuajtjes dhe padrejtësisë.

Serbeze Haxhiaj punon prej 20 vitesh si gazetare hulumtuese 
dhe redaktore lajmesh për mediat në Kosovë dhe ndërkombëtare. 
Ajo merret kryesisht me çështje të ditës, përfshirë korrupsionin, 
të drejtat e njeriut, çështje të sigurisë, ekstremizmin fetar, 
terrorizmin dhe krimet e luftës. Aktualisht Haxhiaj është 
redaktore pranë Radio Televizionit të Kosovës (RTK) dhe 
gazetare për Rrjetin Ballkanik të Gazetarisë Hulumtuese 
(BIRN). Më parë ajo ka punuar për gazetat ditore “Rilindja”, 
“Zëri”, “Lajm” dhe “Koha Ditore”. Ajo ka qenë korrespondentja 
nga Prishtina për median franceze “Le Courrier des Balkans” 
dhe, kohëve të fundit, artikujt e saj janë publikuar në “The 
Financial Times”, “Der Standard”, “Neue Zürcher Zeitung” 
dhe “Al Jazeera”.. Ajo ka punuar për pesë vjet si hulumtuese për 
Navanti, një kompani amerikane për hulumtime dhe analiza. 
Haxhiaj ka marrë 14 çmime nga organizata vendore dhe 
ndërkombëtare për raportimet e saj mbi krimet e luftës, krimin 
e organizuar, korrupsionin, të drejtat e njeriut dhe dhunën 
kundër grave.

SI GAZETARE, UNË 
HETOJ KRIMET E 
LUFTËS DHE TË 
PASLUFTËS. TEKSA 
GËRRMOJ NË ANËT 
MË TË ERRËTA TË 
HISTORISË MË TË 
FUNDIT, SHPESH 
DËGJOJ RRËFIME 
DHE DËSHMI, TË 
CILAT NUK JANË 
THËNË NË PUBLIK 
MË PARË.
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Transparenca e institucioneve në Manastir po përmirësohet. 
Disa, madje, kanë zëdhënës që mbajnë konferenca për shtyp 
dhe shumica e autoriteteve u përgjigjen tani telefonatave nga 
gazetarët. Megjithatë, gazetarët lokalë ende mundohen që ta 
marrin shpejt informacionin që u nevojitet. Duke qenë se 
jetojmë në kohën e medias elektronike, gazetarët duhet të 
jenë në gjendje që informacionin ta marrin shpejt dhe, më 
e rëndësishmja, përgjigjet zyrtare ndaj pyetjeve të mediave 
duhet të jenë të plota. Në këtë drejtim, institucionet dhe 
gazetarët kanë ende shumë punë për të bërë.
Ky është mendimi i shumicës së gazetarëve nga Manastiri, 
një qytezë në jug të Republikës së Maqedonisë së Veriut, që 
konsiderohet një nga bastionet e rëndësishme të gazetarisë 
në vend. Pavarësisht kohërave të vështira për median në 
këtë vend, në Manastir ende veprojnë një stacion televiziv, 
një radiostacion, pesë gazeta, tre portale online dhe shtatë 
korrespondentë individualë . Në të kaluarën, Manastiri ka 
patur më shumë se 250 punonjës në media dhe aktualisht ka 
rreth pesëdhjetë.

Gazetarët nuk janë mjet që u shërben agjendave të qeverisë 

“Për ne, është me rëndësi që t’i bëjmë autoritetet institucionale, 
pavarësisht përkatësisë së tyre politike, të kuptojnë se gazetarët 
nuk duhet të përdoren si mjete për të arritur qëllime politike 
apo për manipulim”. Gazetarët “duhet të jenë të hapur, 
transparentë dhe llogaridhënës”, thotë Aneta Blazhevska, e cila 
punon si gazetare prej 22 vitesh.
Pesë gazetarë me përvojë nga Manastiri, secili prej tyre me 
përvojë pune mbi dy dhjetëvjeçarë në gazetari, kanë shpalosur 
gjatë intervistave të bëra për këtë artikull se ata perceptojnë 
se institucionet qeveritare të udhëhequra nga partia SDSM 
(në tre vitet e fundit) janë më transparente se ato që kanë 
funksionuar nën qeverisjen e partisë VMRO-DPMNE (2006-
2016). Por ende ka shumë punë për t’u bërë.
“Nuk e di nëse ka patur shembuj të tjerë të kësaj gjatë shekullit 
21 në komunën tonë apo në zonat rrotull, por nën qeverisjen 
e kaluar lokale në Manastir, kur kryetar i komunës ishte 

Vladimir Taleski, mua nuk më kanë ftuar në asnjë konferencë 
për shtyp në komunë, apo në ndonjë prej aktiviteteve të tij. 
Ma merr mendja se kjo ka ndodhur ngaqë më parë i pata bërë 
Kryetarit pyetje të vështira, të cilat ai menjëherë i hodhi poshtë 
dhe ngaqë pastaj bëra pyetje për sjelljen e tij, ai u përgjigj me 
zor”, thotë Emilia Misirlievska, gazetare dhe korrespondente 
për TV Telma.
Përvoja e Blazhevskës me qeverinë lokale të mëparshme është 
e ngjashme. “Më përjashtuan nga të gjitha ngjarjet e komunës 
për më shumë se tre vjet, për shkak të qasjes time objektive 
dhe kritike ndaj çështjeve dhe ngjarjeve”, thotë ajo. Lidhur me 
qeverisjen aktuale, ajo shton se pavarësisht se ka komunikuar 
me disa zëdhënës, ndonjëherë nuk merr përgjigje për pyetjet e 
saj për javë ose muaj të tërë. “Ata nuk përgjigjen, sepse nuk u 
shkon për shtat”, shton ajo. Stevçe Mitrevski, korrespondent 
prej shumë kohësh për MTV, e konsideron ndërmarrjen 
publike “Niskogradba” (inxhinieri ndërtimi) nga qeverisja e 
mëparshme si shembullin klasik të mungesës së transparencës. 
Autoritetet përgjegjëse të kësaj ndërmarrjeje publike u 
shmangen përgjigjeve për punën e tyre, edhe pse financohen 
nga taksapaguesit. Martin Nikolovski nga Manastiri, student 
i gazetarisë në Ankara, Turqi, që ka punuar për disa media në 
Maqedoninë e Veriut, ka kërkuar informacion publik prej 
Agjencisë së Shërbimeve Audio dhe Audiovizuale disa vite 
më parë dhe ende nuk ka marrë përgjigje. Këtë vit, ai mori 
përgjigje për kërkesën e tij për informacion pas dy ditësh. 
TV “Tera” ka marrë përgjigje nga të gjitha institucionet 
qeverisëse aktuale që kanë kontaktuar. Mirëpo, Stevo 
Bashurovski, redaktor dhe gazetar me përvojë, thotë se a janë 
përgjigjet gjithëpërfshirëse apo jo, kjo është çështje tjetër.
“Qeverisja aktuale po përpiqet ta përmirësojë transparencën. 
Çështja që mbetet është se deri në ç’shkallë do të përdoret 
informacioni i pranuar kur media kryesisht merret me sasinë 
e arrave që ka ngrënë dikush në kurriz të shtetit, duke i 
shndërruar këto histori në telenovela. Aftësia e medias për të 
marrë përgjigje po përmirësohet, por përshtypjet e publikut 
janë se media përqendrohet tek ekspozimi i marifeteve të vogla 
politike dhe jo tek raportimi substancial”, thotë Bashurovski.

E VËRTETA QË NUK THUHET 
NË KOHËN E DUHUR ËSHTË 
MË KEQ SE GËNJËSHTRA 

ZHANETA ZDRAVKOVSKA 
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Të gjitha qeveritë reagojnë në mënyrë të njëjtë ndaj 
pyetjeve të vështira – me ngathtësi

Pavarësisht se nga cila parti politike vijnë, politikanët kanë 
prirjen të reagojnë njësoj ndaj pyetjeve të vështira – me 
ngathtësi. Disa janë më të përmbajtur, ndërsa disa të tjerë 
më shpërthyes. Blazhevska thotë se “ata ose zemërohen, ose 
përgjigjen me arrogancë”. Misirlievska thotë se të gjithë 
zyrtarët i marrin personalisht pyetjet e vështira dhe Mitrevski 
gjen se “nëse nuk reagojnë menjëherë, ata sigurohen pas 
përfundimit të ngjarjes se në cilën media punon gazetari”, 
ndërsa Bashurovski thotë se “nëse diçka nuk shkon në favorin 
e tyre, ata përpiqen ta çojnë ujin në mullirin e tyre (ta kthejnë 
situatën në favorin e vet)”. Nikolovski, që ka pikëpamje 
disi më ndryshe për këtë situatë, thotë se vërtet gazetarët 
mund të jenë të tmerrshëm për bartësit e funksioneve 
publike; megjithatë, ndryshe nga e kaluara kur gazetarët 
degradoheshin publikisht pse bënin pyetje të vështira, sot 
zyrtarët kanë prirjen që t’u japin përgjigje pyetjeve nga media. 
Për gazetarët nga Manastiri është gjithnjë e më e vështirë të 
marrin informacion nga institucionet publike në Shkup sesa 
është për kolegët e tyre që punojnë në kryeqytet. Në Manastir 
veprojnë mbi tridhjetë institucione publike, disa janë 
komunale dhe disa janë nën përgjegjësinë e ministrive. Vetëm 
gjashtë prej tyre kanë zëdhënës. Proceset e decentralizimit 
janë vënë në zbatim prej vitesh, por institucionet publike janë 
ende të centralizuara. Kur gazetarët kërkojnë informacion, 
ata drejtohen tek institucionet qendrore në Shkup. Nga 
16 ministri, vetëm Agjencia Maqedonase për Informacion 
(AMI) ka të publikuara në uebfaqen e vet emrat dhe 
informatat kontaktuese për (17) zëdhënësit. Në shumicën 
e ministrive, Departamentet për Marrëdhënie Publike kanë 
emëruar persona që nuk janë zëdhënës të plotësojnë rolin e 
zyrtarit për informim. Ata publikojnë numrat e telefonave 
fiksë dhe adresat e emailave, por sot, rrallëkush përgjigjet në 
telefon fiks, gjë që e vështirëson komunikimin.

Nga tridhjetë institucione në Manastir, vetëm gjashtë 
kanë zëdhënës 

Komunikimi është i lehtë me Komunën e Manastirit, 
Kombinatin e Minierave dhe Energjisë, Sektorin e 
Brendshëm, Universitetin “St. Kliment Ohridski”, Spitalin 
Klinik “Dr. Trifun Panovski” dhe Qendrën e Kulturës, pasi 
këto institucione në Manastir kanë zëdhënës. Përfaqësuesit 
e këtyre institucioneve thanë gjatë intervistave me ta dhe 
përkushtimi i tyre kryesor është të mos heshtin të vërtetën.
“E vërteta është e vetmja mënyrë për t’u përballur me 
realitetin. Unë kurrë nuk e fsheh informacionin”, thotë 
Metodija Kunovski. Ai është zëdhënësi për Kombinatin 

e Minierave dhe Energjisë “Bitola”, kur për shumë vite, 
ndryshe nga tani, komunikimi ka qenë shumë i centralizuar. 
Zëdhënësja për Komunën e Manastirit, Emilia Sarafska, 
thotë se nuk ka shmangie nga pyetjet e vështira. “Të ndash 
disa informata mund të mos jetë gjithnjë në interesin e 
institucionit. Megjithatë, transparenca dhe vërtetësia… janë 
më të mira se gënjeshtra”, thotë Sarafska.
Zëdhënësit kanë orar pune të caktuar, por gazetarët punojnë 
gjatë të gjithë kohës, ndaj ata përpiqen që përgjigjet t’ua 
kthejnë sa më parë që është e mundur. 
“Ministria e Brendshme (MB) dërgon gjithnjë përgjigje, 
pavarësisht se si janë bërë pyetjet, me telefon, e-mail, 
Facebook apo Viber. [MB përgjigjet] menjëherë, në të njëjtën 
ditë, në kohën më të shkurtër të mundshme, nëse kërkesa 
nuk bën fjalë për të dhëna statistikore, që nuk mund të jepen 
menjëherë. Sidoqoftë, ne përpiqemi t’u përgjigjemi edhe 
atyre kërkesave brenda disa orësh apo një ditë më pas, më së 
voni”, thotë Sanja Stamatova, zëdhënësja e MB-së.
Zëdhënësit thonë se ka shumë informacione të gabuara 
dhe manipulime këto ditë. Kunovski shpjegon se interesi i 
publikut në Kombinatin e Minierave dhe Energjisë “Bitola” 
ka qenë gjithnjë i lartë, por se interesat e ndryshme apo të 
ndryshueshme politike nuk munden dhe nuk duhet të 
diktojnë narrativat e medias. Sarafska thotë se ka patur raste 
kur gazetarët kanë kërkuar shpjegime ose interpretime dhe 
më pas e kanë cituar jashtë kontekstit (ndonjëherë si titull 
artikulli që aludonte për çështje tjetër). Në disa raste, ajo u 
ka thënë gazetarëve nga Shkupi se Kryetari i Komunës së 
Manastirit nuk mund t’i priste brenda 48 orëve; e megjithatë, 
ata e kanë kritikuar Kryetarin publikisht që nuk kishte gjetur 
kohë t’i takonte.
Gazetarët dhe zëdhënësit e pranojnë se kanë një qëllim 
të përbashkët – ndarjen e informacionit të saktë dhe të 
verifikuar me publikun. Për këtë arsye, ata bashkëpunojnë 
mbi baza profesionale. Sidoqoftë, në disa raste, ata kalojnë 
edhe kohë të lirë bashkë dhe shoqërohen. Sipas zëdhënësve, 
secili prej tyre e ka nisur punën si gazetar dhe e dinë se sa të 
vështirë e kanë gazetarët të fitojnë jetesën.

Zhaneta Zdravkovska, nga Manastiri, ka punuar për 
njëzet vjet në gazetari. Ajo e ka nisur karrierën si reportere 
për stacionet televizive lokale “Orbis” dhe “Medi” dhe 
nga ajo kohë ka punuar si korrespondente për gazetat 
kombëtare “Dnevnik”, “Vest” dhe “Utrinski Vesnik” 
dhe për radion “Evropa e Lirë”. Aktualisht ajo punon si 
gazetare për portalin lokal Apla.mk dhe si kontributore 
për portalin kombëtar Sakamdakazham.mk. Ajo është 
koordinatore e Shoqatës së Gazetarëve në Manastir dhe 
Prilep dhe fituese e disa çmimeve të gazetarisë.
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MEDIAT SI ALARM 
I SHOQËRISË PËR 

BALLAFAQIMIN ME TË 
KALUARËN 

Në Bosnje e Hercegovinë, hapi i parë drejt ndërtimit të një të 
ardhmeje më të mirë është ai që na çon drejt së kaluarës. Është 
e domosdoshme që secili të kthehet dhe të ballafaqohet me 
ngjarjet e së kaluarës që i kanë karakterizuar, edhe si individë, 
edhe si pjesë e kolektivit. Në veçanti, gazetarët duhet të kërkojnë 
dhe përcaktojnë të vërtetën prapa ngjarjeve të së kaluarës në 
mënyrë që t’i paraqesin botës narrativat e së kaluarës. 

Tema e ballafaqimit me të kaluarën në Bosnje e Hercegovinë, 
por edhe më gjerë në rajon, është guri proverbial që ngjitet 
përpjetë malit me mundin e Sizifit për të arritur majën. 
Pavarësisht përpjekjeve tona më të mira, ai shumë lehtë 
mund të na rrëshqasë nga duart, të rrokulliset teposhtë në 
humnerë dhe të zhduket. Nuk ka mjaftueshëm përpjekje 
të ndershme nga të gjithë, përfshirë gazetarët e rinj, që të 
kuptojnë se kjo temë u përket edhe atyre. Barra që bartim 
lehtësohet kur ballafaqohemi me të kaluarën.

Hapi i parë është gjithnjë më i vështiri, por është edhe 
hapi kryesor, sidomos brenda komuniteteve lokale, në të 
ashtuquajturat zonat tona të rehatisë. Është e vështirë ta 
thuash në qytetin tënd se grupet e tjera kanë patur viktima, 
e aq më pak të thuash se ti vetë i përket apo identifikohesh 
me ata. Nëse komunitetet lokale do ta kishin marrë përsipër 
punën e vështirë të ballafaqimit me të kaluarën ndërmjet 
grupeve në konflikt, ndryshimet do të ishin të dukshme edhe 
në nivel shtetëror.

Dita-ditës rritet nevoja për t’i pranuar të gjitha viktimat 
njësoj dhe në fund fare, si të pafajshëm që humbën jetët në 
luftërat ballkanike, pavarësisht prejardhjes së tyre etnike ose 
fetare. Në një shoqëri me narrativa të ndara, nacionalizëm 
dhe retorikë luftënxitëse, si në media, ashtu edhe në politikë, 
është e domosdoshme që profesioni i quajtur gazetari të ruajë 
integritetin e vet.

SARA VELAGA

Autor: Mirjana Ribiq

14



Një shoqëri e shëndetshme dhe funksionale duhet t’i 
ketë themelet tek politika gjithëpërfshirëse e kujtesës dhe 
tek rindërtimi i së kaluarës së bazuar në fakte dhe jo në 
interpretimet e njëanshme të historisë. Anida Sokol, gazetare 
dhe hulumtuese pranë Mediacenter, na paralajmëron për këtë: 

“Për fat të keq, shoqëria jonë është ndërtuar mbi politika 
kontradiktore dhe të njëanshme të kujtesës etno-kombëtare, 
ku çdo grup etno-kombëtar përkujton vetëm viktimat e veta 
dhe heronjtë e vet të luftës, gjë që partitë politike aktuale etno-
kombëtare e shfrytëzojnë për të legjitimizuar pushtetin e vet”.

Të vetëdijshëm për rëndësinë e ballafaqimit me faktet historike 
dhe të përkujtimit të të gjitha viktimave, ajo shton se mediat 
kanë rol shumë domethënës në formësimin e narrativave.
“Mediat mund të ofrojnë hapësirë për politika gjithëpërfshirëse 
të kujtesës qytetare. Për fat të keq, mediat në Bosnje e 
Hercegovinë janë në shërbim të elitave sunduese që, gjithashtu, 
po e rindërtojnë të kaluarën mbi bazën e diskursit kontradiktor 
dhe të njëanshëm etno-kombëtar. Megjithatë, përmes 
gazetarisë konstruktive dhe programeve edukative, mediat 
mund të ndihmojnë në ndërtimin e paqes dhe pajtimit”, thotë 
Anida.

Ajo shton se nuk është përballur me ndonjë kritikë lidhur 
me punën e saj apo me temat që trajton, por për një arsye 
zhgënjyese. 
“Artikujt që trajtojnë në mënyrë kritike mbulimin që mediat 
i kanë bërë të kaluarës së afërme nuk janë me interes për 
publikun dhe janë shpërfillur në hapësirën publike”, thotë 
Anida me sinqeritet.
Ajo arrin në konkluzionin se është vërtet e rëndësishme që 
historia të vihet në pikëpyetje në nivel lokal, por, për fat të 
keq, mediat lokale janë të njëanshme në mbulimin që u bëjnë 
temave të tilla.

“Sipas hulumtimit të bërë deri tani, mediat lokale i qasen të 
kaluarës së kohës së luftës në mënyrë selektive dhe botojnë 
kryesisht lajme që përkujtojnë vetëm viktimat e tyre. Kjo 
thellon edhe më tej ndasinë mes qytetarëve dhe cenon sidomos 
të kthyerit në këto komunitete. Mediat lokale u shërbejnë 
partive në pushtet dhe raportojnë në mënyrë selektive dhe të 
njëanshme”, përfundon Anida.

Sidoqoftë, kjo deklaratë nuk duhet të na dekurajojë ne 
gazetarëve që të vijojmë me përpjekjet tona për të hedhur 
dritë mbi tema që kanë të bëjnë me të kaluarën tonë afërt, 
që, pavarësisht se janë shumë të ndjeshme, janë shumë të 
rëndësishme për zhvillimin paqësor të shoqërisë sonë.

Mediat duhet të luajnë rolin e ziles së alarmit për shoqërinë. 
Ato duhet të vënë në dukje rreziqet, problemet dhe sfidat që 
rrjedhin nga rrëfimet e pasakta apo të njëanshme nga e kaluara. 
Në komunitetet e tyre lokale, gazetarët duhet të jenë njerëzit 
që nuk mbajnë anë, të gatshëm për të dëgjuar narrativa të 
ndryshme dhe të cilët e pranojnë faktin se të pafajshmit nga të 
gjitha anët kanë vuajtur shumë. Ata janë arsyeja përse ne duhet 
të këmbëngulim në shpalosjen e së vërtetës në mënyrë që diçka 
e ngjashme të mos ndodhë më kurrë.

Sara Velaga ka lindur më 28 prill 1994 në Banja Lluka dhe 
është rritur në Jajce. Ajo ka diplomë bachelor në Komunikim 
dhe Marrëdhënie Publike nga Kolegji i Komunikimit “Kappa 
Phi”. Velaga është shkrimtare dhe gazetare, e cila ka fituar 
çmime për tregimet e saj “Fëmijët e askujt”, “Thesari nën çati” 
dhe “Dhimbjet e mëdha kërkojnë shpirtra të mëdhenj”. Velaga 
është aktiviste, feministe dhe aktualisht punon me revistën 
“Buka”, me revistën për të rinj “Karike” dhe po punon për një 
përmbledhje tregimesh “Ata që mbeten”, si projekt individual 
i mbështetur nga IMEP. Aktualisht jeton dhe punon në Banja 
Lluka.

Autor: Vendosja e kurorave për herë të parë për viktimat civile serbe në Bravnice, pranë Jajces –organizuar nga Qendra për Veprime të Jod-
hunshme (CNA), Sara Velaga
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Raportimi në Serbi për tema që kanë të bëjnë me të kaluarën 
e kohës së luftës së Serbisë është ulur viteve të fundit, përfshirë 
edhe mbulimin që i bëhet gjykimeve për krime lufte dhe 
për viktimat e krimeve të luftës dhe familjet e tyre. Që nga 
përfundimi i mandatit të Tribunalit Ndërkombëtar Penal 
për ish-Jugosllavinë (TPNJ) dhe me dobësimin e presionit 
ndërkombëtar, çështje serioze që kanë të bëjnë me të kaluarën 
e kohës së luftës së Serbiës janë margjinalizuar dukshëm në 
shtyp dhe për to raportohet shumë rrallë vetëm në mediat e 
pavarura. Nga ana tjetër, ballafaqimi me të kaluarën qëllimisht 
është tabloidizuar nga disa media kryesore, me qëllimin për të 
krijuar edhe më shumë konfuzion tek publiku. 

Nuk ka patur vullnet politik për të hapur temën e përgjegjësisë së 
Serbisë për krime të luftës të kryera në ish-Jugosllavi, as edhe nën 
qeverinë e kaluar/aktuale pro-evropiane të Serbisë të udhëhequr 
nga Partia Demokratike. Presioni ndërkombëtar mbi Serbinë 
për të bashkëpunuar dhe për të përkrahur ndjekjen penale të 
krimeve të luftës është paraqitur si shantazh nga Fuqitë e Mëdha 
Perëndimore, apo edhe më keq, si një lloj “tregtie”: ‘ju na jepni 
kriminelët, ne ju japin fonde (të BE-së)’. Është logjikë e thjeshtë 
se ata politikanë serbë të cilët kanë shërbyer si bashkëpunëtorë 
dhe pjesëmarrës direktë në përpjekjet kriminale të Millosheviqit 
dhe që kanë mbetur në pushtet që nga ajo kohë do të bëjnë 
gjithçka që munden për ta mbuluar temën e krimeve të luftës, 
por do ta manipulojnë publikun deri aty sa ekzekutuesit të 
paraqiten si viktima dhe e kundërta. 

Zërat e pak gazetarëve profesionistë që ende këmbëngulin 
të shkruajnë për “temat e luftës” thjesht nuk dëgjohen nga 
zhurma shurdhuese e propagandës që prodhojnë tabloidët e 
rreshtuar në krah të regjimit. Media si Informer, Alo, Kurir, 
Srpski telegraf dhe Večernje novosti, ndër të tjera, konkurrojnë 
për të ofenduar kroatët, boshnjakët, shqiptarët, malazezët dhe 
këdo tjetër që ata mund ta shpallin armik të kombit serb. Qasja 
është “propagandaë totale” dhe haptazi e paturpshme. Në një 
kuptim simbolik, kjo propagandë është vijimësia e natyrshme 
e komandës së Mlladiqit gjatë bombardimit shumëvjeçar të 
Sarajevës: “Tërbohuni!”.

Shembuj kur media “tërbohet” janë sidomos mbizotërues, 
kur përkujtohen përvjetorët e ngjarjeve madhore të kohës 
së luftës, si “Operacioni Stuhia” në Kroaci (Oluja), fillimi 
i bombardimit të Serbisë nga NATO-ja, apo gjenocidi në 
Srebrenicë. “Ustashët festojnë masakrimin e serbëve, BE-ja 
sheh dhe nuk thotë gjë”; “Kroatët nuk kanë asnjë mundësi”; 
“Serbia ka vuajtur ndërkohë që ustashët bënin orgji”; “NATO 
po vret vajza të reja në Serbi”; “Perëndimi po gatuan kaos në 
Ballkan”; “Duhet të bëhemi gati për luftë të re”; “Bakiri do të 
vrasë sërish”; “Krimi i Hagës: Karaxhiqi dënohet me burgim 
të përjetshëm”. Të shënosh të gjithë titujt luftënxitës nga 
tabloidët e Serbisë kërkon shumë kohë dhe do të mbusheshin 
vëllime të tëra. 
Sigurisht, të gjithë këta tituj pasohen nga artikuj krejtësisht 
të zbrazur nga informacioni në prapavijë apo nga konteksti. 

DINKO GRUHONJIQ

GAZETARIA E TABLOIDËVE DHE BALLAFAQIMI 
ME TË KALUARËN RASTI I SERBISË

Auto: Dinko Gruhonjiq në një protestë (arkivi personal)
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Madje, ka edhe artikuj që janë shkruar për këtë dukuri të 
“largimit të prapavijës”. Ç’do të thotë kjo? Thënë haptazi, në 
raportimet e tabloidëve dhe, për fat të keq, edhe në mediat më 
‘serioze’ të Serbisë, narrativat e kohës së luftës priten të jenë 
njëdimensionale dhe të njëanshme. Për shembull, mbulimi 
mediatik i përvjetorit të “Operacionit Stuhia” (Oluja), ku me 
qëllim larguan informacionin se çfarë ndodhi në Kroaci nga 
pranvera e vitit 1991 deri në gusht 1995. Ky lloj raportimi, 
i kombinuar me një sistem arsimor, ku luftërat e viteve 1990 
ose nuk përmenden, ose paraqiten në mënyrë shumë të 
njëanshme, prodhon breza të rinj të qytetarëve serbë që me 
shumë gjasë janë të bindur se Serbia rregullisht dhe gabimisht 
fajësohet për këtë dhe kështu, është viktima e vazhdueshme 
(dhe e vetme). 

Kur media përmend viktimat, ata janë vetëm viktimat “tona” 
(serbë etnikë). Historitë dhe narrativat për këta viktima 
manipulohen; sajohen shifra, ngjarjet fabrikohen dhe historia 
falsifikohet. Dhe pastaj, pasi kalon përvjetori në fjalë, edhe 
viktimat “tona” harrohen, lihen të merren vetë me vuajtjen dhe 
traumën e tyre në kornizat e shoqërisë.

Është e qartë se taktika e medias për t’u “tërbuar” dhe për të 
shtyrë qëllimisht në rrugë të gabuar dhe për t’i konfuzuar 
qytetarët serbë vjen direkt nga kreu i udhëheqjes së qeverisë. 
Ministria e Mbrojtjes e Serbisë, me ministrin famëkeq 
Aleksander Vulin në krye udhëheq këtë spektakël. Ministri 
është përgjegjës për të rrënuar në mënyrë të përhershme 
marrëdhëniet me shtetet fqinje, duke iu drejtuar atyre me 
një fjalor që në mënyrë të parezistueshme të sjell ndër mend 
kohën e Millosheviqit. Sigurisht, Vulin është vetëm një nga 
politikanët aktualë, të cilët kanë qenë në pushtet kur u kryen 

krimet e luftës, me përkrahjen e udhëheqjes serbe, “Beogradit 
zyrtar”. Kjo është arsyeja pse është e natyrshme të luajë rolin e 
“dordolecit” apo ushqyesit të frikës në rajon, për të botuar libra 
nga kriminelë lufte të dënuar, për të organizuar promovimin 
e librave të tyre, për t’i ngritur ata si heronj lufte dhe për t’u 
dhënë mundësië të mbajnë ligjërata në Akademinë Ushtarake. 
Ka patur shumë shembuj të tillë. Veselina Shljivançanin, 
Vladimir Lazareviq dhe Nebojsha Pavkoviq, që të gjithë 
kriminelë lufte të dënuar, janë dekoruar nga breroja e neo-
heroizmit të Vulinit. Ministri e arsyeton këtë duke thënë: 
“Serbia nuk ka pse të ketë turp nga ata që e kanë mbrojtur”. 
Ose: “Koha e turpit ka kaluar; tani është koha e krenarisë në 
heshtje”.

Kjo lloj retorike, që shprehet nga kukullat ventriloke të 
Vuçiqit, përsëritet në pjesën më të madhe të medias, pa ndonjë 
shkëputje kritike apo hulumtim të thjeshtë gazetarie. Kush 
ishin këta “heronj” që kanë mbrojtur dhe pse paska qenë 
një “kohë për turp” në radhë të parë? Ky lloj raportimi në 
media nuk mundet në asnjë mënyrë t’i kontribuojë krijimit 
të opinionit kritik publik lidhur me shkallën e tmerreve që 
janë bërë në të gjithë Ballkanin në emër të qytetarëve serbë. 
Një raportim i tillë nga media, si dhe refuzimi i mëparshëm i 
politikanëve pro-evropianë që të gërrmojnë poshtë sipërfaqes 
të së kaluarës tonë të luftës, edhe pas vitit 2001, me “zbulimin” 
e varrezave masive në Batajnicë pranë Beogradit, në periferi 
të një kryeqyteti evropian, ka çuar në rikthimin e këtij lloji 
të retorikës. Sjellja e tyre u ka sjellë pushtet atyre që do të 
bënin çdo gjë për të shmangur marrjen e përgjegjësisë për 
planifikimin, zbatimin apo miratimin e spastrimit etnik, 
gjenocidit, dhunimeve masive dhe krimeve të tjera masive 
në ish-Jugosllavi. Të gjithë ata që janë në pushtet, bashkë 
me profiterët e luftës dhe strukturat e “shtetit të thellë” kanë 
kafshuar një copë të madhe nga paratë dhe privilegjet e blera 
me gjak, që tani të shndërrohen me vullnet në ndonjë lloj të 
“paqebërësve”. Kjo është çka shumë patën besuar se do ta bënte 
“i riu” dhe “pro-perëndimori” Aleksandar Vuçiq. 

E njëjta vlen për gazetarinë: asnjë nga propaganduesit në 
media të luftës së Millosheviqit nuk u mbajtën ndonjëherë 
përgjegjës për luftënxitje në vitet 1990. Një krim i padënuar 
gjithnjë do të krijojë hapësirë për krime të reja. Luftënxitja që 
bëjnë sot tabloidët nuk është asgjë më tepër sesa vazhdimësia e 
asaj të viteve 1990. Sot ka një dallim të rëndësishëm: urrejtja ka 
ardhur në shtëpi dhe po shënjestron qytetarët e vet. 

Dinko Gruhonjiq është docent pranë Departamentit për 
Studime të Medias në Fakultetin e Filozofisë, Universiteti i Novi 
Sadit, drejtor i programit të Shoqërisë së Pavarur të Gazetarëve të 
Vojvodinës, gazetar dhe aktivist civil.

Zërat e pak gazetarëve 
profesionistë që ende 
këmbëngulin të shkruajnë 
për “temat e luftës” thjesht 
nuk dëgjohen nga zhurma 
shurdhuese e propagandës që 
prodhojnë tabloidët e rreshtuar 
në krah të regjimit.
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Media është pushteti që e paraqet botën në një mënyrë të caktuar. 
Kjo është arsyeja pse ka aq shumë mënyra të ndryshme dhe të 
kundërta se si mund të ndërtohet të kuptuarit e botës. Është me 
rëndësi thelbësore se çfarë paraqitet dhe kush e paraqet, çfarë 
lihet anash dhe kur e bën atë dhe se si paraqiten gjërat, njerëzit, 
ngjarjet dhe marrëdhëniet.

Ky përkufizim nga Dagllas Kellner (Douglas Kellner) 
ilustron rolin dhe përgjegjësitë e medias për të formësuar 
vetëdijen tonë dhe perceptimet që kemi për realitetin. 
Përgjegjësia e medias është veçanërisht e rëndësishme kur 
është fjala për raportimin e ngjarjeve dhe konflikteve nga 
e kaluara. Media është një nga aktorët apo agjentët më të 
rëndësishëm të ballafaqimit me të kaluarën dhe mënyra se 
si ajo e raporton atë të kaluar përcakton në masë të madhe 
mënyrën se si audienca dhe publiku e konfrontojnë atë të 
kaluar dhe mënyrën se si e kaluara ndikon të tashmen dhe 
të ardhmen.

Përgjegjësia e medias nuk ka të bëjë vetëm me qasjen e saj ndaj 
ngjarjeve nga e kaluara, me mënyrën se si paraqiten ngjarjet 
e kaluara apo me gjuhën që përdoret. Media ka rol shumë 
më të rëndësishëm në ballafaqimin me të kaluarën, që ka të 
bëjë me krijimin narrativave dominuese rreth së kaluarës dhe 
abuzim-përdorimit të atyre narrativave sot. Thënë thjesht, 
raportimet në media për të kaluarën mund të stërzgjasin, 
ngulitin apo thellojnë konfliktin ose mund të shndërrohen 
në mjet për ndërtimin e paqes. Se cilën qasje marrin media 
dhe gazetarët, kjo varet nga gjendja e tyre morale, kodi 
i tyre etik dhe vetëdija e tyre dhe si e kanë përbrendësuar 
përgjegjësinë e medias që të luajë në shoqëri rol emancipues 
dhe jo shtypës apo nxitës.

Kur është fjala për mënyrën se si media raporton për 
të kaluarën në Bosnje e Hercegovinë, madje dhe një 
vështrim sipërfaqësor në përmbajtjen e medias dhe qasjeve 
gazetareske, tregojnë shembuj të shumtë të gazetarisë joetike, 
joprofesionale, luftënxitëse dhe urrejtëse që mbështeten tek 
rikthimi i ngjarjeve nga e kaluara e afërt që u kanë shërbyer 
qëllimeve politike të ditës, si glorifikimi i kriminelëve, 
viktimizimi ekskluziv i njërës palë dhe mënyra përgjithësis 
joprofesionale e raportimi,t që nuk i kontribuon pajtimit apo 
nuk mundëson ndërmarrjen e hapave pozitivë përpara apo 
larg së kaluarës së luftës në Ballkanin Perëndimor. 

Sigurisht, ka shembuj ekstremë, edhe pse organet 
mediatike që nuk raportonin për të kaluarën në mënyrë kaq 
joprofesionale në të kaluarën, kryesisht raportojnë vetëm në 
“raste speciale” (përkujtim i ngjarjeve të caktuara, gjykimet 
për krime lufte etj.), gjë që nuk i ndihmon të kuptuarit 
që ka publiku për ngjarjet e së kaluarës, por që kryesisht i 
paraqet si diçka që e pengojnë shoqërinë nga përparimi 
në aspekt politik dhe ekonomik (lufta si “shfajësim” për 
mosfunksionimin sot të shtetit dhe të shoqërisë apo lufta si 
“barrë” për të vazhduar jetën me të në kuptimin individual 
dhe kolektiv) pse, për më tepër, diçka që duhet të harrohet 
në interes të vazhdimësisë së bashkekzistencës dhe pajtimit 
(disa media e shmangin krejtësisht që të flasin për ngjarjet 
nga e kaluara ose e bëjnë këtë gjë në mënyrë “sterile”, duke 
mos përmendur emrat e kryesëve dhe viktimave, a thua se 
po flasin për ndonjë katastrofë natyrore, duke besuar se kjo 
qasje parandalon konfliktet e tjera). Qasjet e shumë organeve 
mediatike, kur raportojnë për të kaluarën, përfshijnë edhe 
fajësinë kolektive dhe sensacionin e vuajtjes, si dhe qasjen 
dominuese “ne dhe ata” – “ne” si viktima dhe luftëtarë për 
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lirinë dhe drejtësinë dhe “ata” si pala fajtore dhe kryese e 
krimeve. Këto qasje nuk i kontribuojnë ndërtimit të paqes, 
por shtangies dhe vazhdimësisë së konfliktit.     

Si mundet media ose në ç’mënyrë duhet media të përpiqet të 
tejkalojë narrativa të tilla dominuese, dikotomike? Si mundet 
media të zhvillojë praktikë në përputhje me gazetarinë e 
paqes dhe të marrë përgjegjësi për raportimin e së kaluarës? 
Hapi i parë është të pranojnë përgjegjësinë, jo vetëm sa i 
përket interepretimit mediatik të ngjarjeve të së kaluarës, por 
edhe për rolin që ka luajtur media në krijimin e kushteve 
mundësuese për dhunë dhe luftë. Më 23 maj 2004, revista 
Nju Jork Tajms (New York Times) u kërkoi falje lexusve të 
vet, sepse i kishte shtyrë drejt konkluzioneve të pasaktë për 
ekzistencën e armëve të shkatërrimit masiv në Irak, që ishte 
dhe arsyetimi kryesor nga administrata e SHBA-ve për të 
pushtuar Irakun. 

Media mundet (dhe duhet) të reflektojë objektivisht për rolin 
e tyre në ngjarjet e së kaluarës. Vetëm media dhe gazetarët 
që janë përballur vetë dhe që ia kanë dalë të analizojnë 
me objektivitet rolin e tyre në ngjarjet e së kaluarës dhe 
të kuptojnë përgjegjësinë e tyre në të tashmen dhe për të 
ardhmen mund të ndërmarrin rol aktiv në metodat e krijimit 
të gazetarisë për paqe dhe qasje që janë në përputhje me 
të. Kjo gjë do të kërkonte vendim të ndërgjegjshëm nga 
ana e redaktorëve dhe gazetarëve se për çfarë të raportojnë 
dhe si, në mënyrë që të krijojnë mundësi për shoqërinë 
që të zhvillohet në përputhje me vlerat jo të dhunshme 
dhe të ndërtojë qasje të përgjegjshme dhe objektive ndaj 
interpretimit të konflikteve të së kaluarës. Thelbi i gazetarisë 
për paqe mbështetet tek raportimi i balancuar, i drejtë dhe 
objektiv, tek kanalizimi i komunikimit për të kaluarën në 
mënyrë të tillë që i kontribuon paqes pozitive dhe jo asaj 
negative, tek edukimi i publikut dhe ndërtimi i besimit, tek 
dekonstruktimi i interpretimeve të rreme dhe keqdashëse 
të ngjarjeve të së kaluarës dhe tek analizimi i konflikteve në 
bazë të fakteve dhe jo në bazë të narrativave dikotomike apo 

opinioneve të njëanshme. Është punë e vështirë, por punë ku 
media dhe gazetarët mund ta marrin përsipër menjëherë dhe 
të merren me të vazhdimisht, për hir të publikut dhe për të 
ndërtuar paqe të qëndrueshme dhe pozitive. 

Roli i gazetarisë për paqe nuk është thjesht interpretimi i 
duhur i ngjarjeve dhe ballafaqimi me të kaluarën. Gjithashtu,  
media ka edhe potencial “parandalues”, që pasqyrohet 
në aftësinë e publikut për të reaguar ndaj ngjarjeve të së 
kaluarës në mënyrë edhe emocionale, edhe të arsyeshme, 
që nuk i thellon tensionet, por që e përcakton dhe shtjellon 
konfliktin në mënyrë të përgjegjshme, që gjen zgjidhje për 
pyetje dhe interpretime të pazgjidhura të së kaluarës dhe 
arrin konsensus për të kaluarën me qëllimin që të parandalojë 
konfliktet në të ardhmen. Media duhet ta shfrytëzojë 
plotësisht këtë potencial. Përndryshe, media shndërrohet në 
bashkëpunëtore të thellimit dhe stërzgjatjes së konfliktit.

Dr. Lejla Turçillo është profesore pranë Departamentit 
të Komunikologjisë dhe Gazetarisë pranë Fakultetit të 
Shkencave Politike, Universiteti i Sarajevës, ku ajo ligjëron 
këto lëndë: Teoria e Medias, Gazetaria e TV-së, Gazetaria 
Online dhe Media dhe Politika për studentë të nivelit BA 
dhe MA, si dhe lëndët Formësimi i Publikut të Ri dhe PR 
për nivelin PhD. Ajo është autore e tre librave të botuar dhe 
bashkautore në dy të tjerë, si dhe ka nxjerrë një doracak dhe 
pesë publikime hulumtuese. Përveç kësaj, Dr. Turçillo ka 
publikuar mbi dyzetë artikuj shkencorë dhe me ekspertizë 
në Bosnje e Hercegovinë, Serbi, Kroaci, Mal të Zi, Francë, 
Belgjikë, Gjermani, SHBA dhe Kolumbi. Ajo ka marrë 
pjesë në disa konferenca shkencore dhe të ekspertëve, si dhe 
në simpoziume në Bosnje e Hercegovinë dhe jashtë vendit. 
Ajo është drejtuese e Qendrës për Mësim Tërëjetësor pranë 
Fakultetit të Shkencave Politike, Universiteti i Sarajevës 
dhe Udhëheqëse e Departamentit të Komunikologjisë dhe 
Gazetarisë. Fushat e saj të interesit përfshijnë komunikimin 
online, komunikimin ndërkulturor, njohuritë për media 
dhe liria e medias. lejla.turcilo@fpn.unsa.ba

?
Raportimet në media për të 
kaluarën mund të stërzgjasin, 
ngulitin apo thellojnë konfliktin 
ose mund të shndërrohen në 
mjet për ndërtimin e paqes.

Autor: Uebfaqja e Universitetit të Sarajevës
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Qasja e lirë në informacion është e drejtë e njeriut. Kjo e 
drejtë është me rëndësi kyçe për zhvillimin e shoqërive të 
hapura dhe demokratike dhe për të siguruar se qeveritë janë 
llogaridhënëse para qytetarëve të vet. Me këtë instrument të 
fuqishëm, që është shtyllë kryesore e shoqërive të zhvilluara 
demokratike, qytetarët mund të shohin se si shpenzohet 
paraja publike, a e respektojnë ligjin institucionet publike 
dhe a kanë abuzuar zyrtarët publikë dhe shërbyesit civilë me 
pozitat apo autoritetin e tyre.

Në të drejtën ndërkombëtare, liria e informacionit njihet si 
e drejtë themelore e njeriut. Në Republikën e Maqedonisë së 
Veriut, kjo e drejtë garantohet nga Kushtetuta dhe rregullohet 
me Ligjin për Qasjen e Lirë në Informacionin Publik. Ky ligj 
rregullon kushtet, mënyrën dhe procedurat për ushtrimin e 
së drejtës për qasje të lirë në informacionin publik dhe ka të 
bëjë me informacionin, të cilin e kanë autoritetet shtetërore, 
organet komunale, institucionet e shërbimit publik dhe 
organe, organizata të tjera, si dhe persona juridikë dhe fizikë 
që ushtrojnë autoritet publik, ashtu si e përcakton ligji.

E drejta për qasje të lirë në informacion publik është në 
dispozicion të të gjithë personave juridikë dhe fizikë. Ligji 
parasheh tre kanale përmes, të cilëve personat mund të 
kërkojnë qasje në informacionin publik: gojarisht, me shkrim 
(me letër) dhe elektronikisht. Ligji deklaron qartë se personi 
që kërkon informacion nuk është i detyruar të shpjegojë pse 
ka nevojë për informacionin e kërkuar dhe askush nuk duhet 
t’i kërkojë personit që ta shpjegojë kërkesën.

Në trembëdhjetë vitet që nga miratimi i Ligjit për Qasje 
të Lirë në Informacionin Publik ka patur përmirësim të 
dukshën në reagimin e institucioneve dhe zyrtarëve publikë 
për të ndarë informacionin e kërkuar, si dhe rritje të ushtrimit 
të së drejtës për qasje në informacion publik. Megjithatë, 
qytetarët, organizatat e shoqërisë civile, entitetet ligjore dhe 
gazetarët përballen me pengesa kur kërkojnë dhe i qasen 
informacionit publik dhe ka sfida që i pengojnë personat dhe 
institucionet ta ushtrojnë këtë të drejtë plotësisht.

Ka patur rritje të dukshme në të qenurit të hapur dhe të 
kuptuarit të detyrimit për të dhënë qasje në informacion 
publik nga një përqindje në rritje e institucioneve publike, 
sikurse dëshmohet nga emërimi i personave kontaktues. 
Sidoqoftë, ligji ende nuk zbatohet në mënyrë të konsistente 
dhe institucionet ende nuk janë tërësisht transparente, gjë që 
kufizon dhe pengon rrjedhën e informacionit.

Procedurat për t’iu qasur informacionit publik ende 
janë tejet të ndërlikuara dhe institucionet publike e dinë 
si të shfrtëzojnë ambiguitetet ligjore për të shmangur 
përmbushjen e detyrës së tyre që t’u përgjigjen me efikasitet 
kërkesave për të dhëna të hollësishme dhe të sakta dhe për 
informacion. Institucionet dhe zyrtarët publikë shpesh ende 
i konsiderojnë kërkesat për qasje në informacion publik si 
“përzierje” në punën e tyre të përditshme ose si mënurë për të 
“humbur dhe tretur” kohën e tyre dhe jo si kërkesë ligjore dhe 
si detyrim ligjor. Shpesh ndodh që zyrtarët apo institucionet 
publike nuk e shpalosin informacionin mbi bazën se nuk e 

LIGJI PËR QASJEN E LIRË NË 
INFORMACION PUBLIK DHE 
QASJA NË INFORMACION 

PUBLIK NË PRAKTIKË 
DUSHICA NOFITOSKA

20



kanë atë informacion, kur në fakt ata i detyron ligji që ta kenë 
atë informacion dhe ta shpalosin sipas kërkesës. Këto raste 
demonstrojnë shpërfillje të detyrës së tyre për të mbledhur, 
sistematizuar dhe azhurnuar informacion dhe të dhëna që 
ligjërisht duhet të jenë në dispozicion të publikut. Po ashtu, 
disa të dhëna dhe dokumente klasifikohen si konfidenciale pa 
ndonjë shpjegim të mjaftueshëm, gjë që mund të perceptohet 
si keqpërdorim i përjashtimeve dhe zbrazëtirave ligjore.

Qytetarët ende kanë njohuri të pamjaftueshme sa i përket 
të drejtave të tyre me ligj dhe të procedurave për të marrë 
informacion publik. Një problem i posaçëm lidhur me 
zbatimin në praktikë të ligjit është se procedurat e kërkuara 
për të siguruar informacion nga institucionet publike mbeten 
tejet të ndërlikuara dhe që kërkojnë mjaft kohë. Qytetarët 
pretendojnë se ata e dinë që nuk do ta marrin informacionin 
e kërkuar pa vështirësi dhe se nuk duan të humbasin kohë me 
procedura administrative që mund të mos sjellin rezultat me 
kohë. Për ta, të presësh deri në 30 ditë për një përgjigje të parë 
nga zyrtarët, ndoshta e pasuar nga një periudhë pritjeje për 
vlerësimin e parashtresës apo ankesës, është kohë e humbur. 
Procesi i sigurimit të qasjes së duhur në informacion publik 
kërkon komunikim të shpejtë dhe efektiv.

Edhe pse Ligji për Qasje të Lirë në Informacionin Publik 
parasheh transparencën reaktive (dhënie të informacionit 
si përgjigje ndaj kërkesave), institucionet duhet gjithashtu 
të demonstrojnë transparencë proaktive, duke publikuar 
rregullisht online informacion dhe të dhëna. Vetëm një 
përqindje e vogël e institucioneve publikojnë rregullisht 
online informacion për programet dhe buxhetet e tyre. Për 
më tepër, informacioni në dispozicion të publikut shpesh 
paraqitet në mënyrë jo të kuptueshme.

Një hap pozitiv drejt rritjes së transparencës nga ana e qeverisë 
është që ministrive u kërkohet të publikojnë online buxhetet 
e tyre bazë dhe dokumentat e programeve, si dhe të përgatisin 
dhe miratojnë strategji për transparencë të veprimtarisë. 
Megjithatë, ende nuk ka ndonjë qasje të unifikuar nga ana 
e ministrive dhe dokumentet e lartpërmendur, mund të 
gjenden në seksione të ndryshme të uebfaqeve të tyre.

Të dhënat tregojnë se OJQ-të paraqesin numrin më të lartë 
të kërkesave për informacion publik, pasuar nga qytetarët si 
persona fizikë dhe më pas gazetarët. Sipas një raporti të vitit 
2018 nga Komisioni për Mbrojtjen e së Drejtës për Qasje 
të Lirë në Informacionin Publik, institucionet shtetërore 
(sidomos kuvendi parlamentar) marrin numrin më të 
madh të kërkesave për Liri të Informacionit, pasuar nga 
komunat, gjykatat, ndërmarrjet dhe institucionet publike 

dhe institucionet shëndetësore. Në vitin 2018, numri i 
qytetarëve që kanë bërë parashtresa zyrtare pranë Komisionit 
është rritur. Mospërgjigjja ndaj kërkesave ishte arsyeja 
numër një për parashtresat zyrtare dhe një përqindje e lartë 
e parashtresave rezultoi në konkludime pozitive për ata që 
kishin kërkuar informacion.

Edhe pse ka patur ndryshime pozitive sa i përket 
transparencës institucionale dhe qasjes në informacionin 
publik, ka ende hapësirë për përmirësim sa i përket zbatimit 
në praktikë të ligjit, thjeshtimit të procedurave për të kërkuar 
informacion dhe transparencës proaktive.
Shpalosja me kohë e informacionit është esenciale për të 
rritur transparencën e institucioneve. Vënia në zbatim e 
dënimeve më të rrepta për zyrtarë publikë që nuk reagojnë 
ndaj kërkesave për informacion në përputhje me afatet ligjore 
do të ishte mënyrë efektive për të përmirësuar respektimin e 
ligjit dhe transparencën reaktive. Nëse institucionet publike 
zotohen që ta publikojnë online informacionin, ku jepet 
qasje, qytetarët, shoqëria civile dhe gazetarët mund të jenë 
të informuar pa qenë nevoja të përfshihen në procedura të 
ndërlikuara ose të stërzgjatura administrative për t’iu qasur 
informacionit.
Për fund, hapja dhe transparenca më e madhe i fuqizon 
institucionet, gjë që në fund të fundit rezulton me qytetarë 
më të kënaqur.

Dushica Nofitoska është juriste, e cila e ka kaluar provimin 
e jurisprudencës dhe ka përfunduar studimet e masterit për 
të Drejtë Ndërkombëtare dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare. 
Aktualisht punon pranë Shoqatës së Juristëve të Rinj të 
Maqedonisë.
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Nuk mund të flasim në mënyrë kuptimplote për mediat dhe 
sfidën e ballafaqimit me të kaluarën në Serbi para se t’i japim 
përgjigje disa pyetjeve kryesore: a ka marrë fund e kaluara? A 
është e tashmja jonë asgjë më shumë sesa e kaluara, e mbuluar 
me një tis të lehtë? A mundet një shoqëri dhe mediat e saj të 
ballafaqohen si duhet me të kaluarën nëse nuk ballafaqohen 
seriozisht me të tashmen, për shkak të paaftësisë sistemike të 
perceptojë proceset dhe ngjarjet nga një këndvështrim më 
objektiv?

Këto pyetje janë mjaft abstrakte, ndaj le t’u japim përgjigje 
më konkrete. Është e pakundërshtueshme që në shtatë apo 
tetë vitet e fundit Serbia është udhëhequr nga të njëjtët 
njerëz që ishin aktorë kryesorë të luftënxitjes, politikave 
nacionaliste të viteve 1990. Të njëjtat parti politike që ishin 
në pushtet asokohe, edhe pse emrat kanë ndryshuar, janë 
ende në pushtet tani. Këto parti politike dhe udhëheqja e 
tyre, herë pas here pretendojnë se kanë ndryshuar mënyrën e 
punës që nga ato ‘ditë të hershme'. Mirëpo, këto pretendime 
të ëmbëlsuara rrallëherë ekzaminohen.

Atëherë, si munden mediat t’i qasen raportimit në realitet 
(qoftë në ‘të kaluarën’ apo ‘të tashmen’) në një vend, ku 
gjithçka që ndodh shkon rrotull dhe asgjë nuk përfundon apo 
nuk zhduket, sidomos ato gjëra që vërtet duhet të zhduken, si 
politikat luftënxitëse dhe protagonistët e tyre?

Duket sikur mediat kanë ngecur brenda rrathëve të tyre, 
njësoj si politikanët. Gazetarët që ishin kritikë ndaj politikave 
agresive nacionaliste të viteve nëntëdhjetë. Tani janë kritikë 
për pasojat dhe përkrahës këmbëngulës të atyre politikave. 

Sidoqoftë, këta gazetarë janë një grup i vogël. Vetëm një 
grusht mediash janë të gatshme të publikojnë analiza kritike 
të kësaj natyre, përfshirë një gazetë të përditshme dhe dy ose 
tre të përjavshme, një stacion televiziv kabllo, pak uebportale 
dhe, për fat të keq, asnjë radio (më i miri deri tani u mbyll 
kohë më parë), që janë aktualisht të vetmet media që vërtet 
kanë sjellë risi në krahasim me vitet nëntëdhjetë. Numri i 
gazetarëve kritikë është pak a shumë i njëjti si në vitet 1990. 
Sigurisht, disa nga këta gazetarë janë lodhur ose janë dorëzuar 
dhe disa kanë kapërcyer në anën tjetër, ndërkohë që vendin 
e tyre e kanë zënë gazetarë më të rinj. Pra, si përmbledhje, 
aty ku keni qenë – askund, çfarë keni bërë – asgjë. Vetëm një 
pakicë e vogël gazetarësh janë gati dhe të gatshëm të merren 
me dhe të analizojnë në mënyrë kritike edhe të tashmen, 
edhe të kaluarën në Serbi. Ata janë ishull në oqean.

Kush e përbën oqeanin pra? Nga njëra anë, keni shtetin dhe 
konglomeratet kripto-shtetërore, median e shtypur dhe të 
transmetueshme, që kanë ekzistuar prej dekadash të tëra. Ata 
janë të gatshëm t’i shërbejnë shefit dhe udhëheqjes politike të 
momentin dhe janë posaçërisht të trajnuar mirë si t’i përcjellin 
urdhërat nga vetë njerëzit që i kanë bindur të hedhin poshtë 
besueshmërinë dhe parimet në vitet nëntëdhjetë. Ata thjesht 
përsërisin të njëjtat shkelje, njëzet vjet më vonë. 
Nga ana tjetër, një krim edhe më i madh ndaj profesionit të 
gazetarisë në Serbi është numri në rritje i tabloideve flakëruese 
dhe mutante, që botojnë histori të ulëta dhe sensacionale dhe 
që duken si lloji i gazetave që në Perëndim shpërndahen falas 
në transportin publik. Këtu, ato japin të reja të përditshme 
për ‘armiqtë’ dhe ‘urrejtësit’ e Serbisë, presidentit dhe sojit 
të tyre.

TEOFIL PANÇIQ

MEDIA DHE E 
KALUARA QË 
NUK PO KALON
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Konglomeratet e lartpërmendura që i shërbejnë shtetit serb 
kanë ngopur pjesën më të madhe të peisazhit mediatik të 
Serbisë. Ato krijojnë iluzionin e fuqishëm të realitetit që 
ka robëruar një pjesë të madhe të popullsisë së Serbisë dhe 
ndikon fuqishëm tek opinioni publik. Prandaj, shumica 
e qytetarëve të Serbisë nuk kanë më qasje në informacion 
që nuk ka kaluar nëpër filterin e medias së përshtatur me 
regjimin që deformon realitetin. Me kalimin e kohës, kjo 
gjë shndërrohet në problem politik: ajo bëhet dhe është, 
problem i shëndetit publik.

Kjo çështje paraqitet në mënyrë më intensive në portretizimin 
që mediat i bëjnë të ashtuquajturave 'marrëdhënie rajonale', 
pra, marrëdhënieve të Serbisë me fqinjët e vet, sidomos me 
ata që dikur ishin pjesë e ish-Jugosllavisë. Kur është fjala tek 
shkaqet, prapavija dhe pasojat e kolapsit të ish-Jugosllavisë, 
narrativa dominuese sot në pjesën më të madhe të mediave të 
Serbisë është pothuajse identike me atë të viteve nëntëdhjetë. 
Sipas kësaj narrative, Serbia nuk ka pothuajse asnjë përgjegjësi, 
të gjithë të tjerët u ngutën të shkëputen nga Jugosllavia, 
duke e shqyer atë dhe fajin e kanë vetëm të tjerët; kroatët 
janë ose haptazi, ose fshehurazi, ustashë; boshnjakët janë 
fondamentalistë islamikë dhe/ose serbë të arratisur, ndërsa 
shqiptarët janë... epo shqiptarë. Në peisazhin mediatik të 
Serbisë ka pak hapësirë për të kritikuar palën serbe apo për të 
pretenduar se Serbia ka faj për vuajtjet apo ndarjet që ende e 
bëjnë rajonin të lëngojë.

Për të siguruar 'vazhdimësinë ideologjike' të nëntëdhjetave, 
shumë prej tyre, që ishin pionierë të makinerisë së 
propagandës së kohës së luftës së Sllobodan Millosheviqit, 

tani janë përgjegjës për mediat më influencuese të vendit. Për 
shembull, kryeredaktori i gazetës së përditshme me qarkullim 
të lartë dhe pothuajse në pronësi shtetërore Večerenje 
novosti ka udhëhequr rrjetin televiziv shtetëror, famëkeq për 
propagandën brutale të kohës së luftës në vitet nëntëdhjetë.

Në një mjedis të tillë, si mund të këmbëngulet për konfrontim 
të hapur dhe të ndershëm me të kaluarën? Çfarë mund 
të arrihet? Është e lehtë të japësh përgjigje pesimiste për 
këtë pyetje, pasi shteti nën Vuçiqin të ofron një burim të 
pashtershëm të nihilizmit. Megjithatë, gazetarët kritikë dhe 
profesionistë, që ia dolën mbanë viteve të nëntëdhjeta dhe 
dekadave të fundit, ata që nuk ndoqën rrugën e rehatshme, 
ata nuk dorëzohen aq lehtë. Puna jonë është të bëjmë më të 
mirën që mundemi. Edhe nëse gjërat ndryshojnë me ritëm të 
ngadaltë në nivel makro, ka arsye për shpresë. Fakti që elita 
politike, për të cilën shkruajmë nuk mund ta fshehë dëshirën 
që të na fshijë, nënkupton se ne vërtet po bëjmë dallimin. S’ka 
rëndësi sa të aftë janë ata për t’i dhënë shkëlqim të kaluarës së 
tyre, ata nuk do të flenë të qetë për sa kohë që ne jemi këtu t’ua 
përkujtojmë se çfarë ishin, çfarë kanë bërë dhe çfarë janë tani.

Teofil Pançiq, ka lindur në Shkup në vitin 1965, është 
gazetar, kolumnist, kritik dhe redaktor kulture për të 
përjavshmen e Beogradit Vreme dhe komentator i Radios 
Evropa e Lirë. Ai ka botuar njëzetenjë libra me ese, 
kolumne, kritika dhe tregime të shkurtra. Ai ka shkruar 
për shumë media të rëndësishme në rajon, përfshirë Feral 
Tribune, Peščanik, Naša borba, Autonomija, BH Dani, 
Dnevnik (Lublanë), Globus dhe Jutarnji list. Aktualisht 
jeton në Novi Sad. 

Autor: Kossev

Autor: Martin Adler vrarë në Mogadishu, Chris Hondros, Getty Images (2006)
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Për më shumë artikuj dhe 
informacion lidhur me tematikën e 
ballafaqimit me të kaluarën, vizitoni 

uebfaqen tonë: 
www.dwp-balkan.org
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