
Të dashur (deputetë)  
 
Të dashur miq gazetarë, 
 
3 maji është një datë shumë e rëndësishme, Dita Botërore e Lirisë së Shtypit. Kjo ditë 
është në njëfarë mënyre festa e gazetarëve, një festë që kërkon refleksion, por 
sidoqoftë një festë. Prandaj kam dashur të shfrytëzoj këtë rast për t’ju ftuar këtu në 
ambasadën e Francës, të gjithë juve, gazetarë frankofonë për pjesën tuaj më të madhe. 
 
Ju i ndiqni aktivitetet e ambasadës gjatë gjithë vitit duke na kushtuar, kolegëve të mi 
dhe mua vetë, një vend në artikujt ose në studiot e televizionit, duke pasqyruar 
gjerësisht vizitat tona në rrethe, aktivitetet tona kulturore, si dhe ngjarjet më të 
rëndësishme në vendin tonë, Francën. Bashkëpunëtorët e mi që janë sot këtu dhe unë 
ju falënderojmë me gjithë zemër për bashkëpunimin tonë gjithmonë pozitiv dhe 
miqësor. 
 
Aktiviteti i sotëm është gjithashtu për mua një rast i mirë për të bërë një homazh 
publik për të gjithë gazetarët që kanë humbur jetën gjatë vitit 2012, që janë sulmuar, 
marrë peng, burgosur për shkak dhe në krye të punës dhe të idealeve të tyre. 
 
Si në luftë ashtu dhe në paqe, ushtrimi i lirisë së shtypit varet nga liria e shprehjes dhe 
nga siguria personale e gazetarëve. Liria e shtypit është në themel të funksionimit të 
demokracisë dhe jo rastësisht kjo liri është njëri nga kriteret për vlerësimin e shkallës 
së demokracisë në një vend. 
  
Liria e shtypit është një nocion juridik i rëndësishëm, por një nga kushtet e zbatimit të 
saj real është kompetenca profesionale e gazetarëve. Kjo nënkupton dy gjëra 
kryesore : njohja dhe etika. 
 
Së pari, një formim profesional gjithnjë dhe më kërkues për sa u përket njohurive në 
fushat politike, ekonomike, sociale, kulturore, sipas specialiteteve të zgjedhura. 
Duhet pra një formim shumë i mirë dhe i gjerë që të mund të jemi në gjendje të 
dallojmë në morinë e informacioneve që qarkullojnë , të vërtetën nga gënjeshtra, të 
rëndësishmen nga anësorja, si dhe të mund të vendosim informacionet në kontekstin e 
tyre dhe në raport me perspektivën. 
  
Për sa i përket etikës, roli i saj është që informacionet të kalohen në sitën e frymës 
kritike dhe të përcaktohen vijat e kuqe për sa u përket për shembull mbrojtjes së 
burimeve të informacionit, moscenimit të dinjitetit të personit ose të jetës private. 
 
Sot paradite pata kënaqësinë të merrja pjesë në nënshkrimin e « memorandumit të 
etikës në mediat shqiptare » nën kujdesin e kryetarit të shoqatës suaj, Zotit Çipa, gjatë 
një tryeze të rrumbullakët në universitetin Bedër. 
 



Fakti që më gëzoi edhe më shumë është miratimi i një memorandumi të frymëzuar 
nga një akt i Organizatës Ndërkombëtare të Frankofonisë, i cili ka të bëjë në mënyrë 
të veçantë  me sjelljen e gazetarëve gjatë fushatave elektorale. Kjo gjë më gëzon për 
dy arsye : fakti që gazetarët shqiptarë do të zbatojnë standarde të larta në kuadrin e 
fushatës elektorale, dhe se ata i janë referuar për këtë gjë dokumenteve të familjes së 
madhe të frankofonisë, në të cilën Shqipëria bën pjesë, dhe ju vetë në mënyrë të 
veçantë bëni pjesë. 
 
Në përfundim dua t’ju them se i njoh shumë mirë vështirësitë e natyrës ekonomike 
me të cilat përballen gazetarët shqiptarë, të paktën një numër i madh i kolegëve tuaj, 
kryesisht të rinjtë : papunësi, rroga të ulëta dhe nganjëherë të papaguara, pasiguria e 
punës, presione nga më të ndryshmet për të marrë një qëndrim apo një tjetër.  Kjo gjë 
nuk bën veçse i shton akoma dhe më shumë vlera punës suaj dhe mendimit të lartë që 
ju keni për përgjegjësinë tuaj në shoqëri. Pra jam e lumtur që ju pres sot në këtë 
ambasadë për të ndarë me ju disa çaste shpresoj të bukura. 
 
 
 


