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Falenderime  

 

Ky raport është realizuar nga Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve (Observatori) me 

mbështetjen e Autoritetit të Mediave Audiovizive (AMA) në kuadër të nismës “Popkultura në 

median televizive dhe ndikimi tek adoleshentët - Impakti i videoklipeve të këngëve”. Kjo nismë 

konsistoi në pilotimin dhe ngritjen e një instrumenti për të analizuar artin muzikor të videoklipeve 

të këngëve, duke vëzhguar çështjet e etikës. Analiza është kryer sipas treguesve të imazheve dhe 

tekstit të këngëve. Kodi i Transmetimit të AMA-s, përmes neneve dhe rregulloreve për liçencimin, 

autorizimin dhe riautorizimin e subjekteve audiovizive, i jep një vëmendje të posaçme respektimit 

të normave të etikës dhe eleminimit të çdo imazhi apo mesazhi që nxit dhunë. 

Pikëpamjet e shprehura në këtë botim janë përgjegjësi e Observatorit pëdhe nuk pasqyrojnë 

domosdoshmërisht ato të AMA. 
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Elma Tërshana, Eksperte për analizimin dhe prezantimin e gjetjeve 

Julia Alushi,  Eksperte për ngritjen e treguesve dhe monitorimin e përmbajtjes së këngëve 

dhe klipeve  

Eridjona Vallja,  Eksperte për metodologjinë 

Rezana Shehu,  Asistente eksperte monitoruese 

Zana Kondi,  Eksperte për analizimin e të dhënave 

Kompania partnere për monitorimin e kanaleve TV sipas orareve të përzgjedhura: 

MC Monitoring 

 

 

© Aplikimet për leje për të shumëfishuar ose përkthyer pjesë nga ky raport duhet të dërgohen në:  

Autoriteti i Mediave Audiovizive, AMA  

Rruga “Papa Gjon Pali II”, Nr. 15,  

Kutia Postare 1010, Tiranë.  

Email: info@ama.gov.al 

Web: http://ama.gov.al 

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve 

Rruga “Brigada e Tete”, Pall. LID,  

Shk.1, Kt.1, Tirane 

Email: info@observator.org.al 

Web: www.observator.org.al  

  

mailto:info@ama.gov.al
http://ama.gov.al/kontakt/
mailto:info@observator.org.al
http://www.observator.org.al/


 

 

2 

 

Tabela e përmbajtjes 
 

Falenderime................................................................................................................................................... 1 

1. Hyrje ............................................................................................................................................. 3 

2. Rregullimet ligjore të trnsmetimeve audiovizive.......................................................................... 4 

2.1. Kuadri ligjor dhe nënligjor ................................................................................................................ 4 

2.2. Performanca e Autoritetit Rregullator ............................................................................................... 7 

3. Metodologjia ................................................................................................................................. 8 

3.1. Qëllimi dhe objektivat ....................................................................................................................... 8 

3.2. Kampionimi dhe oraret e monitorimit .............................................................................................. 9 

3.3. Dimensionet e monitoruara ............................................................................................................... 9 

3.4. Kufizime ......................................................................................................................................... 10 

4. Analiza e të dhënave ................................................................................................................... 11 

4.1. Monitorimi i tekstit të këngëve ....................................................................................................... 12 

4.2. Monitorimi i klipeve të këngëve ..................................................................................................... 13 

4.3. Analizë krahasuese .......................................................................................................................... 16 

5. Përfundime kryesore të studimit ................................................................................................. 16 

6. Rekomandime ............................................................................................................................. 17 

6.1. Ndryshime ligjore dhe nënligjore ................................................................................................... 17 

6.2. Monitorim dhe vlerësim .................................................................................................................. 18 

6.3. Sensibilizim dhe ndërgjegjësim ...................................................................................................... 18 

Aneks 1: Kalendari i monirotimit ............................................................................................................... 19 

 

 

 



 

 

3 

1. Hyrje 

Muzika, sipas studimeve të shkollave të ndryshme të psikoanalizës dhe shëndetit mendor, ndikon 

ndjeshëm në ngritjen e modeleve të sjelljeve dhe botëkuptimit të adoleshentëve. Televizionet si 

medium masiv kanë audiencë dhe një numër të madh adoleshentësh, që ndjekin videoklipet e 

këngëve dhe spektaklet e muzikës, edhe pse trendi i komunikimit avancon drejt përdorimit të 

rrjeteve sociale apo mediave online. 

Mbrojtja e fëmijëve gjatë transmetimeve audiovizive po merr gjithmonë e më shumë një rëndësi 

të veçantë. Një pjesë e madhe e neneve te Kodit te Transmetimit për Median Audiovizove1 

targetojnë pikërisht fëmijët dhe mbrojtjen e tyre në programacionet e të gjitha llojeve.  

Sipas nenit 5.30 të Kodit të Transmetimit “Ofruesit e shërbimit medial audioviziv (OSHMA-të) 

nuk lejohet të transmetojnë programe që mund të dëmtojnë seriozisht zhvillimin fizik, mendor, ose 

moral të fëmijëve, në veçanti filma apo programe që përmbajnë pornografi ose që paraqesin skena 

dhune të skajshme dhe artificiale” Ndërkohe që kur flitet për programe që përmbajnë pornografi 

ose skena dhune theksi vihet te filmat, këto skena gjenden tashmë rëndom dhe në klipet muzikore. 

Ndërkohë që sipas nenit 5.46- A kërkohet vendosja e “Shenjë paralajmëruese me ngjyrë të kuqe, 

për përmbajtje që transmetohen vetëm pas orës 21.00, me skena të rënda dhune psikologjike e 

fizike, seksuale, me keqpërdorim të gjuhës, fjalorit dhe etikës së komunikimit”, këngë dhe klipe 

që përmbajnë të paktën një nga këto elemente transmetohen edhe gjatë orareve të tjera të ditës.  

Në Shqipëri, në mediat audiovizive, transmetimi i këngëve dhe videoklipeve ka pësuar një rritje të 

ndjeshme nga viti në vit për shkak të zhvillimit të madh të industrisë muzikore si një biznes shumë 

fitimprurës. Ndërkohë, impakti që muzika ka në jetën dhe formimin e adoleshentëve dhe të rinjve 

është gjithmonë e më i lartë. Studime dhe publikime të ndryshme ndërkombëtare tregojnë se 

muzika shërben si argëtim dhe shpërqëndrim nga problemet për shumë adoleshentë si dhe si një 

mënyrë për të çliruar tensionin dhe mërzinë. Për më tepër, muzika shërben si bazë për formimin e 

identitetit të adoleshentëve, marrëdhënieve të tyre, si dhe për integrimin e tyre në grupe apo kultura 

të ndryshme rinore.2  

Natyrshëm lind pyetja se cilat elemente të një kënge ndikojnë në sjelljen dhe emocionet e 

adoleshentëve. Një element me rëndësi duket të jetë teksti i këngës. Studiues të ndryshëm kanë 

këndvështrime të ndryshme në këtë drejtim. Disa argumentojnë se të rinjtë dëgjojnë muzikë më 

shumë për t’u argëtuar dhe nuk i kushtojnë shumë rëndësi fjalëve. Nga ana tjetër studime të tjera 

kanë treguar se 1 në 5 djem dhe 1 në 4 vajza e pëlqejnë këngën e tyre të preferuar pikërisht për 

tekstin pasi ai reflektonte ndjenjat e tyre.3 Disa studiues argumetojnë se sa më shumë rëndësi që të 

                                                           
1 Kodi i Transmetimit për Median Audiovizive, Miratuar me Vendimin e AMA-s, nr. 228, datë 11.12.2017 
2 Policy Statement—Impact of Music, Music Lyrics, and Music Videos on Children and Youth, Organizational 

Principles to Guide and Define the Child Health Care System and/or Improve the Health of all Children, 

https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/124/5/1488.full.pdf  
3 Policy Statement—Impact of Music, Music Lyrics, and Music Videos on Children and Youth, Organizational 

Principles to Guide and Define the Child Health Care System and/or Improve the Health of all Children, 

https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/124/5/1488.full.pdf 

https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/124/5/1488.full.pdf
https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/124/5/1488.full.pdf


 

 

4 

të rinjtë i kushtojnë muzikës, aq më shumë vëmendje i kushtojnë dhe tekstit. Pavarësisht se të rinjtë 

mund të mos e kuptojnë të gjithë tekstin, ata janë në gjendje të kuptojnë mesazhin kryesor që ai 

jep.4 

Element tjetër me rëndësi paraqitet dhe klipi i këngëve. Klipet që tregojnë një histori (pavarësisht 

nëse ka lidhje me këngën) i japin një interpretim specifik këngës i cili përforcohet sa herë që shihet 

dhe dëgjohet. Ekspozimi ndaj mesazheve të dhunës apo mesazheve seksuale, stereotipeve dhe 

abuzimit me substancat mund të sjellë ndryshime të rëndësishme në qëndrimet dhe sjelljet e të 

rinjve.5 Të rinjtë 14-18 vjeç që shikonin video me pamje të rënda për më shumë se 14 orë në javë 

rezultonin të kishin: 

- 3 herë më shumë gjasa të përfshiheshin në konflikte më mësuesit; 

- 2.5 herë më shumë gjasa të arrestoheshin; 

- 1.5 herë më shumë gjasa të pinin alkool, të përdornin drogë dhe të mernin sëmundje 

seksualisht të transmetueshme.6 

Këto të dhëna tregojnë ndikimin që mesazhet e transmetuara përmes teksteve të këngëve dhe 

klipeve të tyre kanë në edukimin dhe botëkuptimin psikologjik, social dhe kulturor të 

adoleshentëve. Por, ndërkohë, në kontekstin shqiptar, mungon një monitorim cilësor mbi ndikimin 

që këngët dhe klipet e tyre mund të kenë si një fenomen shqetësues dhe nxitës për shfaqjet e dhunës 

verbale në zhargonin mes vetë të rinjve, përplasjet fizike, përdorimin e drograve dhe stimulantëve, 

përdorimin e armëve, abuzimin me imazhet seksiste të vajzave, diskriminimin, stereotipet me bazë 

gjinore apo krahinore, si dhe sjellje të ndryshme me rrezikshmëri të lartë shoqërore. 

2. Rregullimet ligjore të transmetimeve audiovizive 

2.1. Kuadri ligjor dhe nënligjor 

Mbrojtja e fëmijëve është një aspekt prioritar në transmetimet audiovizive. Autoriteti Rregullator 

për këtë pjesë të tregut mediatik që është Autoriteti i Mediave Audiovizive, AMA, në veprimtarinë 

e vet operon bazuar në ligjin organik nr. 97/2013 “Mbi mediat audiovizive në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar,7 si dhe në një paketë aktesh nënligjore, të miratuara prej këtij institucioni. 

Në thelb të këtij ligji, i cili duhet thënë se është hartuar dhe miratuar nën ekspertizën e 

institucioneve kryesore ndërkombëtare BE, OSBE dhe KiE, sanksionohet në thelb se veprimtaria 

                                                           
4 Lutherwood, How do Popular Music, Lyrics and Videos Affect Your Youth?, 

https://www.lutherwood.ca/mentalhealth/blog/2016/popular-music-youth 
5 Lutherwood, How do Popular Music, Lyrics and Videos Affect Your Youth?, 

https://www.lutherwood.ca/mentalhealth/blog/2016/popular-music-youth 
6 PUMPIC Mobile Monitoring, How Does Music Affect Teenagers?, https://pumpic.com/security/how-does-music-

affect-teenagers/ 
7 Burimi: www.ama.gov.al  

https://www.lutherwood.ca/mentalhealth/blog/2016/popular-music-youth
https://www.lutherwood.ca/mentalhealth/blog/2016/popular-music-youth
https://pumpic.com/security/how-does-music-affect-teenagers/
https://pumpic.com/security/how-does-music-affect-teenagers/
http://www.ama.gov.al/
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audiovizive, “respekton në mënyrë të veçantë të drejtat, interesat dhe kërkesat morale e ligjore për 

mbrojtjen e të miturve”. 

Kuptohet që transmetimi i përmbajtjeve muzikore është pjesë e programacionit që ndiqet dhe nga 

fëmijët, ndaj dhe ligji ka referenca konkrete sa i takon kërkesës për redaksitë audiovizive dhe 

menaxherëve të tyre mbi evitimin e rasteve kur tekstet e pamjet janë të dëmshme. 

Kështu në nenin 4, pika 1/b thuhet se: “veprimtaria e transmetimeve audiovizive respekton 

paanshmërisht të drejtën për informacion, bindjet politike e besimet fetare, personalitetin, dinjitetin 

dhe të drejtat e liritë e tjera themelore të njeriut. Kjo veprimtari respekton në mënyrë të veçantë të 

drejtat, interesat dhe kërkesat morale e ligjore për mbrojtjen e të miturve”. Kurse në pikën 2/dh të 

po këtij neni flitet për moslejimin e transmetimeve “që nxisin ose justifikojnë dhunën”. 

Në nenin 33, për rregullat e përgjithshme për ofruesit e shërbimeve mediatike audio dhe/ose 

audiovizive, OSHMA-të, në pikën 1/d flitet mbi respektimin e rregullave të “etikës dhe moralit 

publik dhe të mos transmetojë programe që mund të nxisin vepra penale”. Kurse në pikën 1/e 

saktësohet kërkesa që OSHMA “të mos transmetojë programe pornografike pa siguruar mbrojtjen 

e të miturve nëpërmjet pajisjeve të aksesit të kushtëzuar dhe kontrollit prindëror”. 

Në nenin 46, pika 2/dh, sanksionohet se kodi i transmetimit siguron që “në çështjet që përfshijnë 

moralin dhe etikën në materialet programore, veçanërisht paraqitja e sjelljeve të dhunshme dhe 

seksuale të realizohet me kujdesin e duhur ndaj ndjeshmërisë të publikut dhe efekteve të 

programeve të tilla në zhvillimin moral, mendor e fizik të të miturve. OSHMA-të nuk lejohet të 

transmetojnë programe që mund të dëmtojnë seriozisht zhvillimin fizik, mendor, ose moral të të 

miturve, në veçanti programe që përmbajnë pornografi ose që paraqesin skena dhune të skajshme 

dhe artificiale. OSHMA-të nuk lejohet të shfaqin programe të tjera që mund të dëmtojnë zhvillimin 

fizik, mendor dhe moral të të miturve, përveç rasteve kur sigurohet, duke zgjedhur orarin e 

transmetimit ose ndonjë masë tjetër teknike, që të miturit normalisht nuk i shikojnë ose dëgjojnë 

të tilla transmetime. Kur programe të tilla transmetohen në formë të hapur ato duhet të paraprihen 

nga një paralajmërim akustik ose të identifikohen nga prezenca e një simboli viziv gjatë gjithë 

kohëzgjatjes së tyre”. 

Kodi i transmetimit, që është përmirësuar së fundmi nga AMA, ka një seksion të veçantë për 

fëmijët, seksioni 58. Në njërin prej nënseksioneve, ku flitet për “programet kulturore argëtuese, 

filmat dhe fëmijët”, ka përcaktime të tilla si:  

 “OSHMA-të nuk lejohet të transmetojnë programe që mund të dëmtojnë seriozisht 

zhvillimin fizik, mendor, ose moral të fëmijëve, në veçanti filma apo programe që 

përmbajnë pornografi ose që paraqesin skena dhune të skajshme dhe artificiale”; 

                                                           
8 “Kodi i Transmetimit për median audiovizive”, publikim i Autoritetit të Mediave Audiovizive, Tiranë, 2018, faqe 

12 – 16. 
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 OSHMA-të duhet të zgjedhin orarin e transmetimit të programeve që mund të dëmtojnë 

zhvillimin mendor, fizik apo moral të fëmijëve, ose të marrin ndonjë masë tjetër teknike, 

që fëmijët të mos i shikojnë ose dëgjojnë të tilla transmetime, (ora kufi 22.00 - 06.00)”;  

 “Kur programe me përmbajtje që mund të dëmtojë fëmijët transmetohen në formë të hapur 

ato duhet të paraprihen nga një paralajmërim akustik ose të identifikohen nga prania e një 

simboli viziv gjatë gjithë kohëzgjatjes së tyre”; 

 “OSHMA-të duhet të mbajnë parasysh shkallën e dëmit së shkaktuar nga paraqitja e ndonjë 

lloj materiali që dëmton fëmijët, në programe përgjithësisht ose në programe të një natyre 

të caktuar”; 

 “OSHMA-të janë të detyruara të vendosin shenjat paralajmëruese për mbrojtjen e fëmijëve, 

në çdo program të transmetuar, veçanërisht në filmat dhe programet me përmbajtje e skena 

problematike”; 

  “OSHMA-të, në rastin e Shërbimeve Mediatike Audiovizive në bazë të kërkesës (on 

demand), duhet të transmetojnë në formë të koduar programet që mund të dëmtojnë rëndë 

zhvillimin fizik, mendor ose moral të fëmijëve. OSHMA duhet të mos transmetojë 

programe pornografike pa siguruar mbrojtjen e fëmijëve, nëpërmjet pajisjeve të aksesit të 

kushtëzuar dhe kontrollit prindëror”. 

Ndërsa në nënseksionin mbi “shenjat paralajmëruese për mbrojtjen e fëmijëve në programet 

audiovizive” jepen në Kodin e Transmetimit përcaktime të tilla si: 

“Për programet që transmetohen në fashën orare 19.00 – 22.00, bëhet i detyrueshëm përdorimi i 

shenjave paralajmëruese për programet që cenojnë e dëmtojnë fëmijët. – OSHMA-të mund të 

përdorin forma të ndryshme të zgjidhjes grafike për shenjat paralajmëruese, për shembull 

kategorizim grup moshe, por ngjyra dhe qartësia e shenjës janë elementë të pandryshueshëm dhe 

të detyrueshëm për të gjithë”. 

Nga parashtrimi i mësipërm, evidentohet se kuadri ligjor dhe nënligjor garanton në mënyrë bazike 

kujdesin e veçantë për fëmijët në transmetimet audiovizive, ka kërkesa konkrete për operatorët e 

licencuar në evitimin e rasteve të përmbajtjeve të dëmshme, por dhe për sinjalistikën 

paralajmëruese të nevojshme. Këtu përfshihen dhe transmetimi i këngëve, si potencial për 

përmbajtje me tekst e pamje që shkojnë në të kundërt të rregullave etike që duhet të ndjekin 

redaksitë audiovizive. 

Ndoshta ligjvënësi, Kuvendi i Shqipërisë, (në rastin e ligjit organik), si dhe AMA, (në rastin e 

kuadrit nënligjor) do të duhet të jenë më specifikë në formulime për përfshirje të drejtpërdrejt në 

legjislacion të transmetimeve muzikore. Kjo do të ndikojë jo vetëm për ndërgjegjësimin e 

subjekteve që operojnë në treg, por dhe për të qartësuar pjesën e sanksionimit kur hasen raste të 

përsëritura në shkelje, kur injorohen kërkesat e ligjit dhe të akteve nënligjore.  
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2.2. Performanca e Autoritetit Rregullator 

Për AMA-n ka disa angazhime për monitorimin dhe vlerësimin e situatave kur evidentohen 

përmbajtje të dëmshme të transmetuara nga OSHMA-të. Baza e mësipërme ligjore dhe aktet 

nënligjore të miratuara janë mbështetje për punën e stafit të Autoritetit. Janë 4 njësi administrative 

të AMA-n që janë të përfshira në këtë proces me detyra specifike në garantimin e zbatimit të ligjit.  

DREJTORIA E PROGRAMEVE në mënyrë sistematike realizon ato që i quan “shqyrtime 

tematike”, të cilat janë monitorime dhe vlerësime të përmbajtjeve të emetuara nga OSHMA-të, ku 

në fokus janë fëmijët. Pikërisht njëri prej aspekteve është dhe monitorimi dhe vlerësimi i 

përmbajtjeve të kanaleve televizive. Për vitin 2018 janë organizuar 2 monitorime të tilla, kurse 

gjatë vitit 2019 janë organizuar 3 të tilla. Fokusi i shqyrtimeve është pikërisht përmbajtjet e 

teksteve të këngëve, pamjet e produkteve muzikore, si dhe orari i transmetimit. 

Pas realizimit të shqyrtimeve, AMA ka nisur tërheqje vëmendjeje për ato OSHMA ku ka pasur 

mosrespektim të kërkesave ligjore, duke kërkuar evitimin e teksteve të papërshtatshme, apo dhe 

pamje videoklipesh me demonstrim dhune, e agresiviteti, me përdorim të alkoolit dhe lëndëve 

narkotike etj., të transmetuara në orare kur para ekranit janë të miturit. 

Në konferencën ndërkombëtare mbi problemet e fëmijëve në median audiovizive që u zhvillua në 

Tiranë, më 15 maj 2019, nga AMA u raportua “për ndjeshmëri më të madhe nga OSHMA-të, 

sidomos ato me profil muzikor, për të mos përfshirë para orës 22.00 emetim të këngëve që kanë 

përmbajtje të dëmshme në pamje e tekste. Por procesi i monitorimit dhe vlerësimit nuk do të ndalet 

duke identifikuar raste që nuk respektojnë kërkesat e ligjit 97/2013 dhe të Kodit të Transmetimit”. 

KËSHILLI I ANKESAVE, që shqyrton rast pas rasti çdo ankesë që mbërrin në AMA nga 

subjekte, institucione e individë. Nga raportimi që bënë përfaqësuesit e KA-së në konferencën e 

sipërcituar, u informua se “në dy vitet e fundit në Autoritet nuk kishte mbërritur asnjë ankesë që 

lidhej drejtpërdrejt ose jo drejtpërdrejt me transmetimin e përmbajtjeve probleamatike nga kanalet 

audiovizive me format muzikor”. Të dyja këto njësi, Drejtoria e Programeve dhe Këshilli i 

Ankesave, gjatë një viti organizojnë dhe tryeza diskutimi dhe forume me përfaqësues nga 

OSHMA-të, OJF-të, ekspertët dhe grupe të ndryshme interesi me qëllim përqëndrimin e debatit 

tek mbrojtja e fëmijëve në transmetimet audiovizive, ku është ndalur dhe tek pjesa e transmetimit 

të këngëve nga subjektet televizive. Pjesmarrës në këto aktivitete ka qënë dhe Observatori për të 

Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve. 

DREJTORIA E MBIKQYRJES, e cila ka një ekip monitorues sistematik të programeve audio 

dhe audiovizive. Në rastet kur identifikohen raste të mosrespektimit të kërkesave ligjore ato 

përcillen në Këshillin e Ankesave dhe në Drejtorinë e Programeve për vlerësim të përputhshmërisë 

ligjore të përmbajtjeve audiovizive që mendohet se janë problematike.  

DREJTORIA JURIDIKE DHE LICENCAVE, e cila angazhohet në AMA me përmirësimin e 

kuadrit nënligjor, psh Kodi i Transmetimit, ose rregullore të ndryshme. Për Kodin e Transmetimit 

që është miratuar para dy viteve, ka pasur një proces 9-mujor konsultimi me grupet e interesit, 

ekspertë vendas e të huaj, për përmirësimet e këtij akti nënligjor shumë më të rëndësishëm për 
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mediat audiovizive. Teskti i miratuar që në vitin 2014 kaloi në vlerësimet për amendime, 

ndryshime dhe saktësime nga një seri konsultimesh të drejtëpërdrejta dhe virtuale, ku kontribuan 

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Qendra për 

Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, Agjencia Shqiptare për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, 

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve, Rrjeti për Demokraci i Grave në Shqipëri, 

Qendra Shqiptare për Komunikim Publik, Shoqata Kombëtare e të Verbërve, Urdhri i Mjekut, 

Urdhri i Farmacistit, Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit në Universitetin e Tiranës etj., 

por dhe nga OSBE dhe Këshilli i Evropës. “Teksti final që u miratua përfshiu dhe pjesën më të 

madhe të 75 vërejtjeve dhe propozimeve konkrete të institucioneve dhe organizatave vendase, si 

edhe nga ekspertiza e detajuar që dërgoi Këshilli i Evropës”.  

Duke qenë se pjesa e hartimit dhe miratimit të akteve nënligjore është detyrë dhe përgjegjësi e 

AMA-s dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë e Drejtorisë Juridike dhe Licencave, ky institucion 

rregullator duhet të jetë proaktiv në përmirësimet e nevojshme. Një rregullore apo një kod nuk 

mund të jenë të përhershëm, statikë. Monitorimet dhe vlerësimet që kryen Autoriteti mbi 

përmbajtjet e emetuara nxjerrin në pah precedentë që kërkojnë ndërhyrje për trajtimin e tyre, për 

t’i evituar. Ndaj dhe shikohen mundësitë e amendimeve dhe specifikimeve në aktet nënligjore, që 

ligji të jetë edhe më i qartë për grupet e interesit. Sikundër e kemi përmendur më sipër, konkretisht 

dhe transmetimet e këngëve duhet të përfshihen në përmbajtjen e akteve nënligjore, pasi ato zenë 

një pjesë të mirë të programacionit audioviziv, sidomos në subjektet që kanë format muzikor. 

3. Metodologjia 

3.1. Qëllimi dhe objektivat 

Qëllimi: Ngritja e një instrumenti monitories për të analizuar mesazhet që përcillen nëpërmjet artit 

muzikor (nëpërmjet teksteve apo klipeve të këngëve) të transmetuar në mediat audio-vizive 

shqiptare me qëllim identifikimin e problematikave që lidhen me çështjet e etikës dhe ndikimin në 

edukimin dhe botëkuptimin psikologjik/social/kulturor të adoleshentëve. 

Objektivat: 

1- Të apelojë për zbatim të normave të Kodit të Transmetimit, rregulloreve të AMAs dhe 

vendosjes së standarteve evropiane të etikës në muzikë nga: a-komuniteti i programacionit 

televiziv, b-këngëtarëve dhe c-punonjësve të produksionit të studiove audio video në 

transmetimin e videoklipeve të këngëve; 

2- Të pilotojë dhe të hartojë gjetje dhe rekomandime paraprake për programacionin muzikor 

në mediat audiovizive dhe vendosjen e standarteve për respektimin e normave të etikës dhe 

argëtimit të shëndoshë; 

3- Të ngrihen dhe testohen instrumentat për vlerësimin e transmetimit mediatik në lidhje me 

programet artistike– kulturore për adoleshentë dhe të rinj, me cilësi në respektim të Kodtit 

të Transmetimit, Rregulloreve te AMAs, dhe standarteve ndërkombëtare. 
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3.2. Kampionimi dhe oraret e monitorimit 

Duke patur në fokusin kryesor përmbajtjet audiovizive të transmetuara nga subjektet televizive 

(kombëtare dhe rajonale, por dhe publike dhe private), projekti “Popkultura në median televizive 

dhe ndikimi tek adoleshentët. Impakti i Videoklipeve të këngëve”, që në përzgjedhje të kampionit 

ka marrë parasysh treguesit e përfaqësimit duke marrë në monitorim: 

- RTSH Music, kanal në përbërje të platformës digjitale të Transmetuesit Publik, RTSH; 

- My Music, kanal në përbërje të platformës digjitale DIGITALB; 

- Klan Music, kanal në përbërje të platformës digjitale KLAN; 

- BBF Televizion, stacion analog. 

Si kanale të profilizuara muzikore, subjektet e kampionuara konsiderohen me impakt publik si dhe 

përfshijnë në play listat e tyre krijime nga më të fundit apo nga më të njohurat në tregun muzikor 

shqiptar, por dhe hyrjet më të fundit në klasifikimet e huaja. (I vetmi është televizioni BBF që 

transmeton vetëm muzikë shqiptare.) 

Tre kanalet e platformave RTSH, Digitalb dhe Klan marrin vëmendje nga fakti se janë pjesë e 

transmetuesve të njohur, me shtrirje sinjali në të gjithë territorin e vendit. 

Krahas investimit për të patur një kampion sa më përfaqësues në morinë e stacioneve televizive, 

projekti ka përcaktuar dhe një fashë orare të monitorimit, si kohë që mendohet se ka shikueshmëri 

më të lartë nga target-i për të cilin ka interes, adoleshentët. Në konsultim dhe me ekspertë psikologë 

e sociologë është zgjedhur harku kohor 19.00 – 22.00. Kjo bazohet dhe në kërkesat që ka Kodi i 

Transmetimit të AMA-s, një dokument referencial ky (si dhe ligji 97/2013) për realizimin e 

projektit. 

Kohëzgjatja e monitorimit për katër subjektet u realizua në një hark kohor 6-javor, periudhë e cila 

do të konsiderohet dhe si një pilotim i metodologjisë së hartuar. (Monitorimi është realizuar sipas 

kalendarit bashkëngjitur këtij raporti si Aneks 1) 

3.3. Dimensionet e monitoruara  

Observatori, që në fazën e ideimit të këtij projekti, ka bërë një vlerësim paraprak mbi ato aspekte 

që janë problematike (të dëmshme) në përmbajtjet muzikore të transmetuara nga televizionet 

shqiptare. Grupi i ekspertëve ka listuar ato më kryesoret, që lidhen drejtpërdrejt me pamjet apo 

tekstet përbërëse të krijimeve muzikore.  

Treguesit e monitoruar që lidhen me tekstin e këngëve janë: 

 Fjalë/shprehje jo-etike që përfshijnë: përdorimin e shprehjeve vulgare, të papërshtatshme ose 

që konsiderohen si fjalë të pista.; 
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 Fjalë/shprehje që frymëzojnë urrejtje dhe konflikte që përfshijnë: fjalë a shprehje që 

stimulojnë dhunën ndaj të tjerëve, kur grupet muzikore kanë mllef ndaj njëra-tjetrës, injorojnë 

në tekste këngësh, shajnë dhe përbuzin grupet muzikore rivale, etj.; 

 Fjalë/shprehje që nxisin përdorimin e pijeve alkoolike, duhanit apo drogërave të ndryshme; 

Treguesit e monitoruar që lidhen me klipin e këngëve janë: 

 Pamje të performimit me xheste dhe shenja jo etike sic janë: tregimi i gishtit të mesit, 

ekspozimi i organeve gjenitale, etj.; 

 Pamje të ekspozimit të akteve të dhunës, përdorimit të armëve individualisht apo në grup të 

cilat përfshijnë stimulimin e grupimeve të të rinjve rebelë, që mbajnë armë nëpër duar, që 

performojnë paramilitare, etj.; 

 Pamje të ekspozimit të përdorimit të pijeve alkolike apo lëndëve narkotike; 

 Pamje të përfshirjes së të miturve si pjesë e klipeve të këngëve; 

 Pamje të përfshirjes së të miturve në skena të papërshtatshme ku në grupet muzikore që 

performojnë me fjalë te pahijshme apo vulgare ka dhe fëmijë, që, porsi ata, bëjnë shenja dhe 

xheste të rriturish. 

Këto aspekte janë konsideruar si tregues në procesin e monitorimit dhe vlerësimit, duke iu dhënë 

peshën e tyre specifike, sipas përfshirjes në programacionin e transmetuar nga 4 stacionet në fokus. 

Kjo e bën projektin që të nxjerrë në pah apo të analizojë problematika konkrete që janë evidente 

nga transmetimet audiovizive, dhe, përmes prezantimit sasior e cilësor të tyre, të arrijë në 

përfundime konkrete dhe të artikulojë rekomandime për grupin e interesit, subjektet audiovizive, 

por dhe për autoritetin rregullator. 

3.4. Kufizime 

Koha e shkurtër në dispozicion dhe buxheti i limituar për të realizuar këtë monitorim bëjnë që 

gjetjet e gjeneruara të mos jenë përfaqësuese në nivel kombëtar. Megjithatë ky raport monitorimi 

mund të konsiderohet si një fazë pilotimi për monitorimin dhe vlerësimin e një prej aspekteve 

problematike të transmetimeve audiovizive. Ndaj dhe sugjerohet që fokusi të jetë edhe më i gjerë 

në hapin pasardhës, më gjithëpërfshirës, dhe të ketë fokus dhe në stacionet radiofonike, pasi ato, 

pjesën më të madhe të kohës ia dedikojnë muzikës. Gjithashtu, stacionet radiofonike janë të 

ndjekura nga segmenti i popullatës që është target për projektin. 

Gjithashtu në këtë raport nuk është përfshirë një vlerësim i vëmendjes që adoleshentët i kushtojnë 

këtyre materialeve si dhe i impaktit që ato mund të kenë në zhvillimin e tyre, element i cili është 

thelbësor të realizohet në një hap te dytë. 
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4. Analiza e të dhënave 

Për periudhën 23 shtator – 3 dhjetor 2019 janë monitoruar 4 kanale TV (RTSH Muzikë, Klan 

Music, My Music, BBF TV) ku secili nga kanalet është monitoruar për 3 orë një herë në dy ditë 

gjatë fashës orare 19:00-22:00. Në total janë realizuar 264 ore monitorim (66 orë për secilin kanal). 

Përgjatë gjithë periudhës së monitoruar janë transmetuar në total 760 klipe muzikore gjatë 2677 

transmetimeve, ku një klip është transmetuar mesatarisht 3.5 herë.  

Grafiku 1: Numri këngëve/transmetimeve për secilin kanal 

 

Përsa i përket gjuhës së këngëve, pjesa më e madhe e këngëve të transmetuara janë në gjuhën 

angleze (69% e tyre), ndjekur nga këngë në gjuhën shqip (27% e tyre), ndërsa një përqindje e vogël 

janë në spanjisht (4%). Këngët në gjuhën shqipe përsëriten më shumë (Një këngë transmetohet 

mesatarisht 5.3 herë), ndërsa në gjuhën angleze një këngë transmetohet mesatarisht 2.8 herë. 

Grafiku 2: Përqindja e këngëve/transmetimeve sipas gjuhës së përdorur në tekstin e këngës 

 

Për të gjitha këngët e transmetuara është realizuar monitorimi i tekstit si dhe i pamjeve të klipit. 

109

889

49

812

223

479

379

497

Numri i këngëve të transmetuara Numri i transmetimeve

BBF Klan Music My music RTSH Music

27%

69%

4%

41%

54%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Shqip Anglisht Spanjisht

% e këngëve % e transmetimeve



 

 

12 

4.1. Monitorimi i tekstit të këngëve 

Teksti i secilës nga këngët e transmetuara është monitoruar dhe vlerësuar nëse përmban fjalë ose 

shprehje jo-etike, nëse përmban fjalë ose shprehje që frymëzojnë urrejtje dhe konflikte, si dhe nëse 

përmbajnë fjalë ose shprehje që nxisin përdorimin e pijeve alkoolike, duhanit apo drograve të 

ndryshme. 

Grafiku 3: Përqindja e këngëve/transmetimeve që përmbajnë fjalë/shprehje jo etike 

Mesatarisht 1 në 10 këngë të 

transmetuara përban fjalë ose shprehje 

që mund të konsiderohen jo-etike, 

ndërkohë që të matur në numër 

transmetimesh, këto fjalë ose shprehje 

gjenden mesatarisht në 1 nga 5 

transmetime. Këngët që përmbajnë si 

pjesë e tekstit fjalë ose shprehje jo-etike 

transmetohen mesatarisht 2.2 herë më 

shumë se sa ato këngë që nuk 

përmbajnë fjalë ose shprehje të tilla. 

 

Së dyti, këngët e monitoruara u monitoruan nëse përbanim fjalë ose shprehje që frymëzojnë urrejtje 

dhe konflikte.  

Grafiku 4: Përqindja e këngëve/transmetimeve që përmbajnë fjalë/shprehje që frymëzojnë urrejtje dhe konflikte 

Vetëm 4% e këngëve të transmetuara 

përmbajnë fjalë ose shprehje të tilla, 

ndërkohë që të matur në terma të 

transmetimit, 10% e transmetimeve 

përmbajnë fjalë/shprehje që frymëzojnë 

urrejtje dhe konflikte. Këngët që 

përmbajnë fjalë/shprehje që frymëzojnë 

urrejtje dhe konflikte janë transmetuar 

mesatarisht 5.8 herë më shpesh se sa ato 

që nuk përmbajnë fjalë/shprehje të tilla. 

 

 

Së fundmi, teksti i këngëve të transmetuara u monitorua nëse përmbante fjalë ose shprehje që 

nxisin përdorimin e pijeve alkoolike, duhanit apo drogërave të ndryshme. 
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Grafiku 5: Përqindja e këngëve/transmetimeve që përmbajnë fjalë/shprehje që nxisin përdorimin e pijeve alkoolike, duhanit apo 
drogërave të ndryshme  

4% e këngëve dhe 5% e 

transmetimeve përmbajnë 

fjalë/shprehje të tilla. Këngët që si 

pjesë të tektsit kanë fjalë/shprehje që 

nxisin përdorimin e e pijeve 

alkoolike, duhanit apo drogës 

transmetohen mesatarisht 1.8 herë 

më shumë se sa ato që nuk 

përmbajnë fjalë/shprehje të tilla. 

 

 

 

4.2. Monitorimi i klipeve të këngëve 

Monitorimi i materialeve muzikore përfshiu gjithashtu dhe pamjet e klipeve të këngëve që 

transmetohen duke monitoruar nëse klipet përmbajnë pamje të performimit me xheste dhe shenja 

jo etike, pamje të ekspozimit të akteve të dhunës, përdorimit të armëve individualisht apo në grup, 

pamje të ekspozimit të përdorimit të pijeve alkolike apo lëndëve narkotike, si dhe nëse fëmijët janë 

pjesë e klipeve apo jo dhe nëse po, a janë ata të përfshirë në skena të papërshtatshme. 

Grafiku 6: Përqindja e klipeve/transmetimeve që përmbajnë pamje të performimit me xheste dhe shenja jo etike 

Mesatarisht 1 në 4 klipe apo 34% e 

transmetimeve përmbajne pamje të 

performimit me xheste dhe shenja 

jo-etike. Klipet që përmbajnë pamje 

të tilla tranmetohen mesatarisht 1.9 

herë më shumë se sa ato që nuk 

përmbajnë pamje të tilla. 
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Grafiku 7: Përqindja e klipeve/transmetimeve që përmbajnë pamje të ekspozimit të akteve të dhunës, përdorimit të armëve 

individualisht apo në grup 

Një problematikë tjetër së cilës i 

duhet kushtuar vëmendje është 

edhe ekspozimi i akteve të dhunës 

si dhe përdorimi i armëve 

individualisht apo në grup. 6% e 

klipeve dhe 10% e transmetimeve 

përmbajnë pamje të tilla si pjesë e 

klipit të tyre. Klipet që përmbajnë 

pamje të tilla transmetohen 

mesatarisht 2.4 herë më shumë se 

ato klipe që nuk përmbajnë pamje 

të tilla. 

 

 

 

Grafiku 8: Përqindja e klipeve/transmetimeve që përmbajnë pamje të  ekspozimit të përdorimit të pijeve alkolike apo lëndëve 
narkotike 

Pjesë e klipeve të këngëve janë 

gjerësisht dhe pamjet e 

ekspozimit të përdorimit të pijeve 

alkoolike apo lëndëve narkotike. 

15% e këngëve apo 28% e 

transmetimeve kanë në përmbajte 

pamje të ekspozimit të përdorimit 

të pijeve alkoolike apo lëndëve 

narkotike. Këngët që pjesë të 

klipit kanë pamje të tilla 

transmetohen mesatarisht 3.7 

herë më shumë se ato që nuk 

kanë pamje të tilla. 

 

Së fundi është monitoruar nësë fëmijët janë pjesë e klipeve të materialeve muzikore dhe, nëse po, 

a janë ata të përfshirë në skena të papërshtatshme. 
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Grafiku 9: Përqindja e klipeve/transmetimeve ku pjesë janë dhe fëmijët   

12% e viedoklipeve kanë pjesë 

të tyre dhe fëmijët, ndërkohë që 

të matur në terma të 

transmetimeve, 10% e tyre kanë 

si pjesë edhe fëmijët. 

Videoklipet që kanë si pjesë të 

tyre fëmijë transmetohen 

mesatarisht 0.5 herë më pak se 

ato që nuk i kanë. 

 

 

 

 

Grafiku 10: Përqindja e klipeve/transmetimeve që përmbajnë pamje të përfshirjes së të miturve në skena të papërshtatshme 

1% e klipeve të transmetuara në 

harkun kohor të 6-javëve apo 

3% e transmetimeve totale 

përmbajnë pamje të përfshirjes 

së të miturve në skena të 

papërshtatshme. E thënë kjo 

ndryshe, 9% e klipeve apo 

26.5% e transmetimeve ku pjesë 

janë fëmijët i portretizojnë ata në 

skena të papërshtatshme. 
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4.3. Analizë krahasuese 

Së fundmi është realizuar dhe një krahasim nëse më problematik paraqitet teksti apo pamjet e 

klipeve të materialeve të transmetuara. 

Siç dhe mund të shihet nga grafiku më poshtë më problematike paraqitet përmbajtja e pamjeve të 

klipeve muzikore krahasuar me përmbajtjen e tekstit. 15% e videoklipeve përmbajnë të paktën një 

nga elementet e monitoruar si pjesë e tekstit të këngës, ndërsa 33% e tyre përmbajnë një nga 

elementet si pjesë e klipeve të tyre. Ndërkohë, përsa i përket shpeshtësisë së transmetimit të tyre, 

videoklipet që përmbajnë të paktën një nga elementet e analizuar si pjesë e tekstit transmetohen 

mesatarisht 2.6 herë më shumë se ato videoklipe që nuk përmbajnë tekst të tillë, ndërsa videoklipet 

që përmbajnë të paktën një nga elementet e analizuar si pjesë e pamjes transmetohen mesatarisht 

2.3 herë më shumë se ato videoklipe që nuk përmbajnë pamjë që mund të konsiderohen 

problematike. 

Grafiku 11: Përqindja e videoklipeve/transmetimeve që përmbajnë të paktën një nga elementet e analizuar si pjesë e 

tekstit/pamjes 

 

5. Përfundime kryesore të studimit 

Nga monitorimi që u krye janë evidentuar raste të transmetimit të këngëve që kanë probleme me 

përmbajtjet e tyre, qofshin në tekste, qofshin dhe në pamjet ilustruese. 

Në inventarin e këngëve që transmetohen nga televizionet ka prej tyre që janë problematike me 

tekstet, konkretisht 15% e tyre të shpërndara në 25% të transmetimeve. Jo vetëm vulgare dhe 

shpesh pa kuptim, por në një pjesë prej tyre himnizon paranë, jetën idilike, makinat e shtrenjta, 

lëndët narkotike dhe ato alkoolike, ka fabula “të fortësh” dhe grupimesh rivalësh, ka mllef dhe 

sharrje mes këngëtarësh dhe grupeve muzikore etj. Fjalët dhe shprehjet jo-etike, ato që nxisin 

dhunë dhe përplasje e përbuzje, si dhe kur fokusohen tek lëndët narkotike përmbëjnë pjesën e 
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47%

% e videoklipeve % e transmetimeve

Këngë/transmetime që përmbajnë të paktën një nga elementet e analizuar si pjesë e tekstit
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dëmshme për adoleshentët në transmetimet audioviozive, ku dhe duhet të përqëndrohet vëmendja 

e redaksive audiovizive si dhe e Autoritetit Rregullator. 

Në inventarin e këngëve që transmetohen nga televizionet në fokus u evidentuan dhe problematika 

tek pamjet ilustruese, ku 25% e tyre të shpërndara në 47% të numrit total të transmetimeve kishin 

si pjesë e pamjes të paktën një nga problemet e monitoruara. Gjeste dhe shenja jo-etike nga 

perfomatorët, detajizim në performimin e armëve të zjarrit dhe garderobës luftarake, pamje të 

ekspozimit të përdorimit të pijeve alkolike apo lëndëve narkotike si dhe pjesmarrje të të miturve 

në këto skena dhunënxitëse janë të papranueshme për transmetim në oraret kur mendohet se para 

ekranit janë fëmijët.  

Gjithashtu, mosaktivizimi i sinjalistikës paralajmëruese, sipas kërkesave të Kodit të Transmetimit 

u evidentua gjatë procesit të monitorimit të subjekteve audiovizive që ishin në fokus. Si për secilën 

prej përmbajtjeve të dëmshme dhe tek materialet muzikore vlen të zbatohet sinjalistika 

paralajmëruese nga redaksitë. 

6. Rekomandime 

Ky studim ka qenë një test për të vlerësuar situatën reale të kanaleve televizive me format muzikor, 

me fokus të ngushtë dhe kohë të limituar. Për këtë arsye është pikë së pari e nevojshme që të 

realizohet një studim me fokus më të gjerë të kanaleve që do të monitorohen dhe në një 

kohështrirje më të madhe, për të vlerësuar më mirë performancën e tyre si dhe nivelin e 

zbatimit të kërkesave ligjore dhe respektimin e nevojave të publikut. Është thelbësore që një 

studim i tillë të shoqërohet dhe me vlerësimin e ndikimit që përmbajtja e materialeve 

muzikore që transmetohen në median audivizive ka në formimin psikologjik/social/kulturor 

të adoleshentëve. 

Nga ana tjetër, për të mënjanuar problematikat që krijon tek fëmijët dhe adoleshentët transmetimi 

i përmbajtjeve të dëmshme audiovizive muzikore, çështja duhet adresuar si në nivel politikash dhe 

procedurash, ashtu dhe nëpërmjet ndërgjegjësimit.  

6.1. Ndryshime ligjore dhe nënligjore 

Kuadri ligjor dhe nënligjor garanton në mënyrë bazike kujdesin e veçantë për fëmijët në 

transmetimet audiovizive, ka kërkesa konkrete për operatorët e liçencuar në evitimin e rasteve të 

përmbajtjeve të dëmshme, por dhe për sinjalistikën paralajmëruese të nevojshme. Por do të duhet 

që kuadri ligjor të jetë më specifik në formulime, për përfshirje të drejtpërdrejtë dhe të 

transmetimeve muzikore. Kuvendi i Shqipërisë duhet të shikojë mundësinë e përmirësimeve në 

ligjin 97/2013, i ndryshuar, për të reflektuar kërkesa konkrete për OSHMA-të në pjesën 

programore që lidhet me transmetimin e këngëve, në rastin kur ato janë të dëmshme për fëmijët 

dhe adoleshentët. Kjo do të ndikojë jo vetëm për ndërgjegjësimin e subjekteve që operojnë në treg, 

por dhe për të qartësuar pjesën e sanksionimit kur hasen raste të përsëritura në shkelje, kur 

injorohen kërkesat e ligjit dhe të akteve nënligjore. 
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AMA duhet të realizojë specifikime në aktet nënligjore që ka miratuar, sidomos në Kodin e 

Transmetimit të miratuar para rreth 2 viteve, sa i takon problematikave që krijojnë tek fëmijët dhe 

adoleshentët transmetimi i përmbajtjeve të dëmshme audiovizive muzikore. 

6.2. Monitorim dhe vlerësim 

AMA duhet të vijojë sistematikisht monitorimin dhe vlerësimin e programeve muzikore dhe 

sidomos atyre kanaleve që janë të formatit muzikor, për të evidentuar raste të mos respektimit të 

kërkesave ligjore që demtojnë shëndetin mendor dhe moral të fëmijëve.  

AMA duhet të intensifikojë monitorimet dhe vlerësimet e atyre rasteve që nuk janë konform 

kërkesave ligjore dhe akteve nënligjore në fuqi, duke mos u mjaftuar vetëm me tërheqje 

vëmendjeje për rastet që do të evidentohen apo do të paraqiten në formën e ankesave në institucion. 

Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijëve duhet të organizojë tryeza diskutimi 

me grupet e interesit për evitimin e rasteve problematike në transmetimet audiovizive. 

6.3. Sensibilizim dhe ndërgjegjësim 

Vetë OSHMA-të, sidomos ato që janë të formatit muzikor duhet që të ndërgjegjësohen për 

respektimin e kërkesave të ligjit 97/2013 dhe Kodit të Transmetimit të AMA-s, si për çdo aspekt 

tjetër që kërkon respektimin në mënyrë të veçantë të të drejtave, interesave dhe kërkesave morale 

e ligjore për mbrojtjen e të miturve. OSHMA-të duhet të tregojnë profesionalizëm dhe vullnet për 

respektimin e kërkesave ligjore për të evituar raste të transmetimit të përmbajtjeve të dëmshme 

muzikore për fëmijët dhe adoleshentët, duke aplikuar dhe sinjalistikën paralajmëruese në mënyrë 

të qartë dhe të kuptueshme.  

AMA në bashkëpunim me organizata të shoqërisë civile dhe grupe të ndryshme interesi mund të 

iniciojë fushata ndërgjegjësimi me aktorët përgjegjës për prodhimin dhe transmetimin e 

materialeve muzikore për evitimin e keqpërdorimit të transmetimeve të përmbajtjeve muzikore me 

tekste e pamje që dëmtojmë fëmijët, si një instrument efikas për mbrojtjen e tyre. 

E nevojshme gjithashtu është dhe ndërmarrja e fushatave ndërgjegjësuese me prindërit dhe 

kujdestarët e fëmijëve për t’i bërë ata më të vëmendshëm dhe më të përgjegjshëm në kontrollin e 

materialeve më të cilat fëmijët mund të bien në kontakt.  
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Aneks 1: Kalendari i monirotimit 

 

Periudha e monitorimit: 23 Shtator 2019 - 3 Nëntor 2019 

Kanalet e monitoruara: Klan Music, BBF TV, My music, RTSH Muzike sipas kalendarit me poshte 
 

Shtator 2019 

E hënë E martë E mërkurë E enjte E premte E shtunë E dielë 

23 24 25 26 27 28 29 

Klan Music My Music Klan Music My Music Klan Music My Music Klan Music 

BBF TV RTSH Muzike BBF TV RTSH Muzike BBF TV RTSH Muzike BBF TV 

30       

My music       

RTSH Muzike       

       

Tetor 2019 

E hënë E martë E mërkurë E enjte E premte E shtunë E dielë 

 1 2 3 4 5 6 

 Klan Music My music Klan Music My music Klan Music My music 

 RTSH Muzike BBF TV RTSH Muzike BBF TV RTSH Muzike BBF TV 

7 8 9 10 11 12 13 

Klan Music My music Klan Music My music Klan Music My music Klan Music 

RTSH Muzike BBF TV RTSH Muzike BBF TV RTSH Muzike BBF TV RTSH Muzike 

14 15 16 17 18 19 20 

My music Klan Music My music Klan Music My music Klan Music My music 

BBF TV RTSH Muzike BBF TV RTSH Muzike BBF TV RTSH Muzike BBF TV 

21 22 23 24 25 26 27 

Klan Music My music Klan Music My music Klan Music My music Klan Music 

RTSH Muzike BBF TV RTSH Muzike BBF TV RTSH Muzike BBF TV RTSH Muzike 

28 29 30 31    

My music Klan Music My music Klan Music    

BBF TV RTSH Muzike BBF TV RTSH Muzike    

       

Nëntor 2019 

E hënë E martë E mërkurë E enjte E premte E shtunë E dielë 

    1 2 3 

    Klan Music My music Klan Music 

    RTSH Muzike BBF TV RTSH Muzike 

 


