
 

Kur jeta private bëhet publike, pa interes publik 

-Trajtimi në media i rasteve të të miturve të abuzuar seksualisht- 

Lubjana Malaj 

Rastet e abuzimit seksual me të mitur janë ndër veprat më të rënda penale. Disa prej këtyre 

rasteve nuk dënoncohen asnjëherë dhe mbesin të pandëshkuara. Disa të tjera denoncohen dhe 

mbeten nëpër dosjet e komisariateve, e në fare pak raste të akuzuarit marrin dënimin e caktuar. 

Nga ana tjetër, ka raste të tjera që bëhen publike për shkak të trajtimit të tyre të gjerë mediatik ku 

publikohet çdo e dhënë personale për të miturin e abuzuar dhe për abuzuesin e tij/saj. 

Në Shqipëri, si në median vizive, ashtu edhe në atë të shkruar, trajtohen çdo ditë lajme të tilla në 

shkelje të privatësisë dhe të etikës profesinale, duke krijuar kështu abuzim dhe traumë të dytë për 

të miturin e abuzuar. A ka media një kod etik për të trajtuar raste që kanë në fokus krimet 

seksuale që prekin të miturit? Cili është qëllimi i medias në publikimin e rasteve të tilla? Derisa 

duhet të guxojë media me jeten personale të individit për të sjellë një lajm të bujshëm para syve 

të publikut?  

Media në parim, si pushtet i katërt ka për detyrë të informojë publikun, me anë të fakteve dhe 

paraqitjes së ngjarjes me vërtetësi dhe duke respektuar të drejtat e individit. Qëllimi i medias 

është ndërgjegjësimi për parandalimin e fenomeve të rënda për shoqërinë. Transmetimi i lajmit 

që ka në qendër fëmijën duhet të shfaqet me kujdesin maksimal të tij.  

“65 vjeçari që abuzoi të mituren në Tiranë dyshohet të ketë ngacmuar edhe dy vajza të tjera të 

moshës së saj në zonën e njohur si “Bregu i Lumit” në kryeqytet”1.  “Përveç 15 vjeçares, duket 

se pre e epsheve të Abaz Dokut kanë rënë të paktën edhe dy vajza të tjera të mitura që studionin 

në gjimnazin e Babrrusë, ku ai ishte roje”2.  

“27-vjeçari R.K është lënë në burg pasi akuzohet për dhunimin e vajzës së tij të mitur.  Çifti në 

fjalë, që jeton në Kamëz, janë të ndarë prej 6 vitesh,…”3..  

                                                             
1 https://opinion.al/djali-i-65-vjecarit-qe-abuzoi-seksualisht-me-te-mituren-babai-te-denohet/ 
2 http://www.panorama.com.al/e-mitura-mund-te-mos-jete-e-vetmja-qe-eshte-perdhunuar-nga-65-vjecari-zbardhet-

deshmia-e-15-vjecares-roja-me-ngacmonte-qe-ne-shkolle-dhe/ 
3 https://shqiptarja.com/lajm/tiranw-akuzohet-per-dhunim-te-vajzes-6vjecare-lihet-ne-burg-babai-i-te-mitures 
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“Të tjera dëshmi tronditëse vijnë nga Lezha, aty ku një ditë më parë u zbulua përdhunimi në 

grup i një 15-vjeçareje”4.  

“Babai i të miturës tha në një rrëfim ekskluziv për emisionin “Me zemër të hapur’, në News24, 

se e gjithë familja e tij ndodhet në gjendje shumë të rënduar pas ngjarjes”5. 

 

Mjafton t`u hedhësh një sy titujve të mësipërm për të kuptuar se lajme që kanë në fokus të 

miturit, që janë abuzuar seksualisht janë transmetuar pa asnjë etikë dhe në kundërshtim me ligjet 

në fuqi. Titujt klikues dhe sensacionalë që përdorin të miturin për të bërë lajm, janë kthyer sot në 

trendin e transmetimit në media. Këta tituj marrin klikime dhe tundimi për të shkelur parimet 

etike dhe ligjin është i pakontrolluar nga media dhe portalet që shtohen çdo ditë e më shumë. Në 

këtë kuadër, në rastet e abuzimit seksual me të miturit media paraqet me detaje rastin. Gazetarët 

intervistojnë të afërm të të miturve të abuzuar, publikojnë pamje nga banesa, pamje të shkollës, 

inicialet e emrit të fëmijës, qytetin ku ka ndodhur ngjarja duke bërë të mundur lehtësisht 

identifikimin e të miturve.  

Media me qëllim servir raste të tilla me të dhëna personale duke mbërthyer publikun pas 

detajeve, të cilat nuk përbëjnë asnjë interes për ta. Por, a ndiqen raste të tilla nga ligji, të cilat 

janë dukshëm në shkelje të tij? Shpeshherë është ngritur si problematikë raportimi i këtyre 

rasteve në media megjithatë asnjë masë nuk ëshët marrë deri më sot. Studiues, ekspertë dhe 

punonjës të shërbimit psiko-social kanë ngritur alarmin duke theksuar se ka shkelje të etikës dhe 

ligjit nga media, e cila nuk trajton problematikën e abuzimit të fëmijëve, por përqendrohet vetëm 

në efektin sensacional të lajmit. Në këto raste, media ndjek interesat  e fitimit dhe nuk respekton 

kodinetik dhe ruajtjen e konfidencialitetit, shkelje e cila nuk shoqërohet me masat përkatëse.  

Rikujtojmë se Kodi i Transmetimit për Median Audiovizive, në seksionin e raportimit për 

fëmijët, përcakton qartë se: “Të dhënat e publikuara për fëmijët në media duhet të shmangin 

identifikimin dhe inicialet e fëmijës; identitetin e prindërve, apo të çdo të afërmi që bën të 

mundur identifikimin e fëmijës; rrethana, detaje mbi ngjarjen, që bëjnë të mundur identifikimin e 

fëmijës, cenojnë dinjitetin e tij dhe nuk i shërbejnë interesit publik; emër shkolle, kopshti, 

institucioni në rastet kur situata e abuzimit apo veprës penale nuk kanë ndodhur në institucion; 

emrin e autorit të krimit, i cili ka marrëdhënie gjaku me viktimën6”. 

Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë në nenin 121 gjithashtu thekson se “…publikimi i këtyre 

të dhënave që ekspozojnë një aspekt të jetës private të personit pa pëlqimin e tij, përbën 

kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në dy vjet”. Në çdo dokument që 

lidhet me ushtrimin e gazetarisë në Republikën e Shqipërisë theksohet se “Gazetarët duhet të 

zbatojnë Kushtetutën dhe legjislacionin e Republikës së Shqipërisë, statutet dhe dokumentet e 

                                                             
4 https://www.balkanweb.com/ne-telefon-kishte-video-e-sms-rreqeth-babai-i-vajzes-se-abuzuar-ne-grup-do-rri-pa-

buke-te-vdes-nese-si-largojne-autoret-nga-fshati-njerin-e-kemi-kusheri/ 
5 https://www.news24.al/me-zemer-te-hapur-lajmet/ne-telefon-kishte-video-e-sms-rreqeth-babai-i-vajzes-se-i28016 
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Federatës Ndërkombëtare të Gazetarëve dhe ato të Këshillit të Evropës mbi lirinë e shprehjes 

dhe informacionit dhe mbi të drejtat e njeriut”.  

Deklarata të tilla, që shërbejnë si kod udhëheqës për etikën në gazetari, duket sikur janë shkruar 

për t’u mbetur në letër. Janë të rralla mediat që përpiqen të ruajnë identitetin e të miturit edhe në 

rastet kur ruhet të dhënat e tjera të paraqitura e bëjnë atë lehtësisht të identifikueshme në 

komunitetin ku jeton edhe më gjerë. Shkelje të vazhdueshme të Kodit të Etikës bëhen nën 

pretendimin për të informuar publikun, nën lentet e promovimit të demokracisë e te tjera si këto, 

që janë veçse justifikime, sepse qëllimi i vetëm i disa mediave është të shitet lajmi.  

Diskutimi i shkeljes së etikës nga ana e gazetarëve dhe mediave është një çështje që kërkon 

zgjidhje të mënjehershme për të sjellë në vemendje se media ruan qëllimin e saj të funksionimit. 

Ajo që media nuk llogarit gjatë publikimit të lajmeve të tilla është ritraumatizimi i të miturit. 

Keto media janë të papërgjegjshme dhe të pandërgjegjshme për dëmtimin psikologjik që i 

shkaktohet të miturit nga publikimi i detajeve në rastet e një abuzimi seksual.  

Publikimi i intervistave dhe videove të fëmijëve viktima të abuzimit seksual, në mediat 

audiovizive është shumë e dëmshme për të miturin e abuzuar. Ri-tregimi i historive të abuzimit 

shkaktojnë ri-vikitivizimin e fëmijëve, viktima të abuzimit seksual. Fëmijët e abuzuar 

seksualisht, për shkak të moshës së mitur, nuk mund të japin pëlqimin, dhe të jenë të vetëdijshëm 

për pasojat e publikimeve të historisë së tyre të abuzimit. Këto transmetime nuk janë në interesin 

më të lartë të fëmijës, cënojnë dinjitetin dhe bëhen pengesë për rehabilitimin dhe ri-integrimin e 

fëmijës në të ardhmen. Në shumë raste janë bërë shkak për mos raportimin e abuzimit nga fëmijë 

të tjerë që kanë përjetuar të njëjtën ngjarje.  

Media nuk arrin të përceptojë kompleksitetin e pasojave të traumës seksuale tek fëmijët. Si 

ngacmimi seksual, ashtu edhe abuzimi seksual ndikon zhvillimin e vlerësimit për veten, dëmton 

zhvillimin e personalitetit, socializimin me të tjerët si në periudhën e fëmijërisë, ashtu edhe në 

moshën e adoleshencës dhe atë të rritur. Trauma seksuale dëmton zhvillimin konjitiv, arritjet 

akademike në shkolle dhe në jetën e mëtejshme. Po ashtu, dëmton marrëdhëniet intime në të 

ardhmen. Fëmijët e traumatizuar në shumë raste kanë tendencën të jetojnë në një botë të 

fantazisë, kanë probleme me vëmendjen, disociohen shpesh në mënyrë që të mbrohen nga 

eksperienca e papërballueshme për moshën e tyre. 

Nga ana tjetër, trauma seksuale dëmton socializimin me fëmijët e tjerë apo me të rinjtë, sepse 

fëmija ndjen një frikë të thellë të zbulimit të sekretit të tij nga moshatarët. Po nëse identiteti i tij 

zbulohet nga publiku i gjerë? Në vend që të paraqesin fenomenin, të trajtojnë rastin e abuzimit 

seksual, informacionet që duhet të dijnë prindërit dhe fëmijët që të mos jenë subjekt i një rasti të 

tillë, mediat zgjedhin të jenë të parat që me objektivin e kamerave shkojnë deri aty sa të filmojnë 

shtëpinë, lagjen, shkollën apo familjarët e fëmijës së abuzuar, në shkelje të hapur të të drejtave të 

tij.  



Gazetarët, të zënë me detajet e ndodhisë së ngjarjes, publikojnë dëshmi të fëmijëve pa shfaqur 

aspak interes për të mbështetur iniciativën e tyre për të denoncuar abuzuesin, apo faktin që ata ia 

kanë dalë që t’i mbijetojnë abuzimit dhe të ndajnë traumën e tyre. Mediat duket sikur e kanë 

harruar rolin e tyre edukues dhe sensibilizues për të dënuar dhunën dhe për të ndihmuar në 

parandalimin e saj. Media nuk është më e fokusuar tek trajtimi i fenomenit të abuzimit, të mbrojë 

të miturin, t`i shërbejnë interesit më të lartë të tij dhe aq më tepër të japë informacion për të 

parandaluar raste të tilla. Të ndodhur përballë kësaj situate, të miturit abuzohen në mënyrë të 

dyfishtë, fillimisht nga abuzuesi fillestar, më pas nga media, që përfiton prej ndodhive të tilla për 

të marrë sa më shumë klikime dhe bën jetën privatë të fëmijëve, publike pa interes publik.  

 


