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E dashur Briseida, 
Të  dashur Krenar dhe Marin, 
Të dashur miq gazetarë, 
Zonja dhe zotërinj, 

Jemi mbledhur sot për një ngjarje të rëndësishme: për ceremoninë zyrtare të dhënies së 
medaljes Chevalier de la Légion d’Honneur Zonjës Briseida Mema. Për mua është një nder, 
por njëkohësisht një kënaqësi e jashtëzakonshme, të organizoj sot këtë ceremoni. 
 
Nuk është rastësi që Briseida dhe unë zgjodhëm së bashku ditën e sotme, data më e afërt e 
mundshme me datën e 3 majit, Ditën Botërore të Lirisë së Shtypit. Pra kjo ceremoni më 
mundëson që, përmes Briseidës, të përshëndes të gjithë gazetarët, këta vëllezër dhe motra në 
profesion dhe në shpirt, të cilët kam kënaqësinë t’i mirëpres të shumtë në numër në këtë 
mbrëmje.  
 
Gazetaria është një profesion i vështirë, ndonjëherë i rrezikshëm, dhe është e nevojshme për 
demokracinë. 
 
Si mund të jetë në të vërtetë një demokraci, aty ku qytetarët nuk kanë informim të 
shumëllojtë, të saktë dhe objektiv ? “Liria është liria për të thënë se dy dhe dy bëjnë katër, 
pjesa tjetër vjen më pas”, thoshte George Orwell, i cili e dinte mirë se për çfarë fliste! Por 
rruga drejt të vërtetës është plot pengesa të ngritura nga ata që dëshirojnë që ajo të mos dalë 
kurrë në dritë! 
 
Të vërtetën duhet shpesh të shkosh e ta kërkosh në terren armiqësor. Për fat të keq, çdo vit ky 
profesion ka viktimat e tij, veçanërisht në vendet në luftë. Në 2013, 76 gazetarë e kanë paguar 
angazhimin e tyre profesional me jetën e tyre, duke përfshirë edhe dy francezë, Ghislaine 
Dupont dhe Claude Verlon, të vrarë në Mali më 2 nëntor 2013. Sonte dëshiroj të përshëndes 
kujtimin e tyre dhe t’u drejtoj homazhet e mia, ashtu siç bënë gazetarë Malianë, të cilët u kanë 
kushtuar ditën e 3 majit në vendin e tyre. 
 
Dëshiroj gjithashtu të përshëndes guximin e katër gazetarëve francezë, Didier François, 
Edouard Elias, Nicolas Henin dhe Pierre Torrès, të mbajtur peng për 10 muaj në Siri. Ata janë 
liruar më 19 prill dhe jeta e tyre ka shpëtuar, por ajo ç’kanë kaluar do t’u ngelet në kujtesë 
përgjithmonë, ashtu si dhe familjarëve të tyre. 



 
Armiqtë e lirisë së shtypit janë të shumtë: palë në luftë, fanatikë të të gjitha ngjyrave, Shtete 
që kanë diçka për të fshehur, madje edhe pronarë gazetash në shërbim të një kauze dhe të 
gatshëm që në emër të kësaj lirie ta vrasin të vërtetën. Komediani Guy Bedos ka thënë këtë 
frazë domethënëse: "Unë do të besoj me të vërtetë në lirinë e shtypit kur një gazetar do të 
mund të shkruajë në gazetën e tij atë që ai mendon për gazetën e tij”. 
 
Pra guximi i gazetarëve nuk është vetëm guximi fizik, por një guxim moral dhe intelektual, 
guximi për të mos u kënaqur me përgjigjet e gatshme, të përpiqet të shikojë përtej asaj që 
duket, t'u rezistojë presioneve. Pra, me një fjalë, guximi është t’i qëndrosh besnik asaj që 
beson, vlerave dhe angazhimit tënd. 
 
Ky është në një farë mënyre portreti juaj, e dashur Briseida, portret që fillova të përshkruaj në 
këtë fjalë dhe që miqtë tuaj e kanë kuptuar tashmë. 
 
Ju e keni filluar karrierën tuaj si mësuese e gjuhës frënge menjëherë pas studimeve në këtë 
degë. 
 
Por shpejt u orientuat drejt gazetarisë, në fillim një gazetari letrare, me anë të të cilës ju i 
njohët bashkatdhetarët tuaj me autorë të ndaluar, gjë kjo jo pak e rrezikshme. 
 
Që nga viti 1983 dhe deri në vitin 1997, ju u angazhuat në aventurën e gazetës "Drita",  në 
parim një gazetë kulturore, por roli politik i të cilës, para dhe pas rënies së komunizmit, është 
bërë i njohur për të gjithë. 
 
Në vitin 1990, ju u bëtë korrespondente e Agence France-Presse, një detyrë që ju e ushtroni 
edhe sot, në mënyrë të shkëlqyer. 
 
Guximi nuk ju ka munguar asnjëherë, si gjatë kohës kur shkruanit mbi librat që në atë 
periudhë konsideroheshin si subversivë, ashtu dhe gjatë udhëtimeve në të gjithë vendin në 
1997, kur Shqipëria ishte pothuajse në luftë, apo gjatë luftës në Kosovë në vitet 1998-1999. 
Edhe sot, duhet guxim për të analizuar dhe deshifruar, aty ku ndodhin, disa realitete shqiptare 
si "Gjakmarrja" apo një plagë e rëndë shoqërore siç është kultivimi i gjerë i kanabisit. 
 
Nëpërmjet ushtrimit të këtij profesioni, perceptohet qartë dashuria që ju keni për vendin tuaj, 
Shqipërinë. Kur ju denonconi dobësitë e tij, ju nuk keni kurrë si qëllim të përcillni një imazh 
negativ, por të sensibilizoni bashkëqytetarët tuaj, me bindjen se kur ekziston vullneti dhe 
mobilizimi, është e mundur gjithashtu që gjërat të përmirësohen dhe të zgjidhen. Djali juaj 
Marin, ndan me ju këtë qasje, dhe unë e di se sa krenare jeni ju për të. 
 
Nga ana ime, unë jam krenare për faktin se përmes shkrimeve dhe qëndrimeve tuaja, ndihet 
dashuria që ju keni për atdheun tuaj të dytë, Francën, dhe për vlerat intelektuale dhe njerëzore 
të këtij vendi. Vlera që ajo dëshiron t’i ndajë me të gjithë botën, duke rrezikuar edhe të 
trajtohet si arrogante. Por ju, si edhe shumë të tjerë, e keni kuptuar mirë se Franca beson në 
barazinë mes të gjitha qenieve njerëzore dhe universalitetin e aspiratave të tyre për liri. 
 
 
 
 



E dashur Briseida, dëshiroj gjithashtu të përshëndes rolin tuaj si pedagoge. Sepse ju jeni e 
ndërgjegjshme për rëndësinë e përcjelljes së këtyre vlerave që janë tuajat, të përvojës së fituar, 
një burim i pasur për studentët tuaj si dhe për ju vetë, busull orientuese në një botë mediatike 
në ndryshime të shpejta teknologjike dhe ekonomike. 
 
Kjo është arsyeja pse ju jeni shumë e lidhur me misionin tuaj të mësimdhënies, gjithmonë 
duke vënë theksin mbi kërkesat e deontologjisë, gjë që ju ka nxitur të botoni disa libra mbi 
këtë temë, ku unë dalloj qartë ndjeshmërinë tuaj dhe sensin e vlerave njerëzore. 
 
Në fund, portreti juaj nuk do të ishte i plotë nëse nuk do të flisja për luftën tuaj për të drejtat e 
grave, kundër dhunës ndaj tyre, dhe për barazi. Ju jeni pjesë e rrjetit botëror të grave 
frankofone, të cilat përpiqen së bashku për të çuar përpara këtë kauzë. Unë e di se për ju, kjo 
"vëllazëri” është një mbështetje dhe një forcë. 
 
Të dashur miq, këto janë arsyet mbi të cilat mbështetet vendimi i Presidentit të Republikës 
Franceze për të pranuar Briseida Memën në Urdhrit Kombëtar të Legjionit të Nderit, dekorata 
më e lartë franceze. 


