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Случајот на Божиновски е
ПОЛИТИЧКИ МОНТИРАН ПРОЦЕС
З
дружението на новинарите на Македонија на 19
август годинава јавно побара од Јавното обвинителство за ораганизиран
криминал да го повлече обвинението против новинарот Зоран
Божиновски и да не дозволи да
биде инволвиран во политички
монтиран процес, од кој ќе има
далекосежни последици.
Заменик-претседателот
на
ЗНМ Томислав Кежаровски пред
Јавното обвинителство во Скопје,
предупреди дека во случајот на
Божиновски, кој од април се ноаѓа
во притвор поради сомневања за
шпионажа, злосторничко здружување и уцена, не се загрозуваат
само човековите права и слободи
на еден новинар, туку се предизвикуваат и тешки последици врз
слободата на медиумите и довербата на јавноста во работата на
Обвинителството и судството.
Кежаровски го повтори ставот
на ЗНМ дека апсењето на Божиновски е политички мотивирано со
цел да се затвори устата на еден
новинар, кој има храброст да објавува скандали за власта.
Според него, постојат две причини зошто ЗНМ верува дека процесот против Божиновски е обична
политичка конструкција на власта,

која ги злоупотребува законите
и институциите за да ја ограничи
слободата на медиумите.
„Првата е дека институциите
кои толку многу инсистираа да
се екстрадира Божиновски од Србија, сега непотребно ја одлагаат
постапката. Ако Обвинителството имаше докази, тогаш зошто им
беа потребни речиси четири месе-

Обвинителството.
Тој, исто така, истакна дека нема ниедна рационална причина Божиновски четири
месеци да биде држан во притвор под исто
образложение, дека постои опасност да ја
напушти земјата и да влијае врз истрагата.
„Како е можно Божиновски да влијае на сведоците кога за случајот веќе е донесена првостепена пресуда?“, праша Кежаровски.
Тој ги потсети македонските власти дека
имаат обврска да ги почитуваат пресудите на
Европскиот суд за човекови права од Стразбур, во кои се констатира дека затвoрање на
новинари поради нивната професија е непропорционална мерка, освен ако се работи
за дела поврзани со тероризам и со говор на
омраза. „Судот смета дека притвор на новинари за други дела влијае негативно врз слободата на изразувањето и слободата на медиумите“, истакна Кежаровски. Според него,
непочитувањето на пресудите на Европскиот
суд предизвикува штета врз угледот на Македонија во Европа.
Тој се наврати и на ставот на ЗНМ до српските власти Божиновски да не биде есктраци да го обвинат Божиновски? Какви докази диран во Македонија, бидејќи немаше услобараше Обвинителството во меѓувреме кога ви за фер и правично судење.
„Се покажа дека и одлуката на српските
за предметот ‘Шпион’ веќе првостепено се
осудени 19 лица. Очигледно е дека Обвини- власти за екстрадиција на Божиновски беше
телството купува време затоа што нема цврс- политичка. Тие во изборен молк практично
ти докази за да го поткрепи обвинението. го киднапираа Божиновски и го спроведоа
Со право се сомневаме дека Божиновски се до македонската граница, без да почекаат
држи во притвор со цел да не може да објави Апелациониот суд да се изјасни за неговото
нови скандали за власта во пресрет на пред- барање за азил и без да му врачат одлука за
времените избори“, истакна Кежаровски пред екстрадиција“, објасни Кежаровски.
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Во писмената реакција
ЗНМ изразува верба
дека СЈО за случајот
на притворениот
новинар Божиновски
ќе води покредибилна и
поефикасна постапка

З
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дружението на новинарите на Македонија, на 12 август, јавно ја поздрави одлуката на Специјалното
јавно обвинителство да побара од
Основното јавно обвинителство
за гонење на организиран криминал и корупција да го преземе предметот на новинарот Зоран Божиновски, кој од април е во
притвор поради сомнение за извршени три
кривични дела.
„Веруваме дека Специјалното јавно обвинителство ќе води покредибилна и поефикасна постапка за случајот на новинарот Божиновски и ќе помогне вистината побрзо да
излезе на виделина. Се надеваме дека СЈО
по преземањето на предметот сериозно ќе
ја разгледа можноста да побара укинување
на мерката притвор за Божиновски“, истакна ЗНМ во реакцијата до јавноста.
ЗНМ уште еднаш потсети дека Mакедонија како членка на Советот на Европа има
обврска да ја примени Европската конвенција за човековите права и слободи.
„Сметаме дека македонските власти во
случајот на Божиновски не ги почитуваат
одлуките на Европскиот суд за човекови

Вистината за Божиновски
да излезе на виделина
права во Стразбур, кој од земјите-потписнички на Конвенцијата бара-мерката притвор или затвор поврзана со работата на
новинарите може да се примени само кога
тие се обвинети за тероризам или за говор
на омраза. За сите други дела поврзани со
нивната работа Европскиот суд смета дека

затворањето на новинари е непропорционална мерка, со која може да се загрози
слободата на говорот и слободата на медиумите“, стои во реакцијата.
На крајот на реакцијата ЗНМ потсети оти
останува на ставот дека апсењето на Божиновски е политички мотивирано затоа што

власта ги злоупотребува законите и институциите неосновано да ја ограничи слободата на медиумите. „Веруваме дека Божиновски е притворен со единствена цел
да се спречи да објавува нови коруптивни
скандали за власта“, беше заклучокот на
реакцијата на Здружението.
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ПАРТИСКА КОНТРОЛА ВРЗ ИЗВЕСТУВАЊЕТО НА МЕДИУМИТЕ ЗА ИЗБОРНАТА КАМПАЊА

АД ХОК КОМИСИЈАТА
формирана
по истекот на
законскиот рок

Д
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о крајот на август, лидерите на
политичките партии- потписници
на Договорот од Пржино, Никола
Груевски од ВМРО-ДПМНЕ, Зоран
Заев од СДСМ, Али Ахмети од ДУИ
и Мендух Тачи од ДПА, го имплементираа
партискиот договор за медиумите, што беше
постигнат во јули, како клучен предуслов за
организирање предвремени избори и решавање на политичката криза.
Партиите формираа петчлена Ад хок комисија одговорна за оценување на известувањето на медиумите сто дена пред изборите и по
предлог на СДСМ именуваа одговорен уредник на Информативната програма на Македонската радио-телевизија.
ВМРО-ДПМНЕ во ад хок телото ги предложи новинарите на весникот „Вест“ и на Македонската информативна агенција, Слаѓана Димишковска и Цветин Чилиманов, кои во исто
време се и претседател, односно потпретседател на таканаречената Асоцијација на новинари на Македонија, додека СДСМ во телото
ги предложи новинарот на „Вест“ Горан Трпеновски и пензионираниот новинар Љубомир
Костовски.
Номинираните партиски членови на Коми-

За петтиот член на
Комисијата, наместо
четворицата номинирани
членови од ВМРО-ДПМНЕ и
СДСМ, одлучија партиските
лидери
сијата не успеаја во законски рок со консензус
да го изберат петтиот член Албанец. Во нивно име, спротивно на законот, петтиот член
на Комисијата го договорија лидерите на партиите на средбата која се одржа на 31 август
годинава. Нивен предлог беше новинарот на
МРТ Љуљзим Хазири, кој формално беше
одобрен од партиските номинирани членови
на ад хок телото.
На лидерската средба, исто така, беше
договорено Санта Аргирова, по предлог
на СДСМ и со согласност на владејачките
ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ, да биде именувана за
одговорен уредник на Информативната програма на Македонската радио-телевизија.
Кога се постигна договорот на партиите за

медиумите, ЗНМ одби да учествува на партиските консултации за избор на членовите на ад хок телото. Принципиелниот став
на Здружението беше дека со овој договор
не се прават вистински реформи, туку дека
Агенцијата за медиуми и Македонската радио-телевизија уште повеќе ќе се партизираат.
При формирањето на ад хок телото се
потврди поврзаноста
меѓу владејачката
ВМРО-ДПМНЕ и таканаречената Македонска асоцијација на новинари (МАН), која ѝ
служи како инструмент на власта за реализација на нејзините политики во медиумите.
ВМРО-ДПМНЕ во ад хок телото ги предложи
претседателот и потпретседателот на МАН
Слаѓана Димишкова и Цветин Чилиманов.
Интересно е што МАН претходно го отфрли договорот на партиите за медиумите, но
и покрај тоа челните луѓе на организацијата
прифатија да бидат дел од ад хок телото за
да не дозволуваат наводно цензура во меди-

умите.
Освен јасното партизирање на ад хок телото, интересен беше и ставот на Агенцијата
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за мониторирање на интернет порталите.
Советот на Агенцијата кон крајот на август
одлучи да не го набљудува известувањето на
интернет порталите, како што беше предвидено во Изборниот законик.
„Што се однесува до барањето на повеќе
заинтересирани страни да се врши мониторинг и на електронските публикации, односно порталите, мораме да кажеме дека
Агенцијата не го прифаќа ова барање. Не
дека Агенцијата ја избегнува обврската или
дека нема стручни капацитети за вршење
мониторинг, меѓутоа, за да се врши мониторинг на спроведувањето на одредбите од
Изборниот законик кај електронските публикации неопходни се претходно соодветни
законски измени“, изјави тогаш директорот
на АААВМУ Зоран Трајчевски.
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МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА МЕДИУМИТЕ ПО ТЕРКОТ НА ПАРТИИТЕ

АААВМУ РАБОТИ ПО ДИКТАТ
НА ПАРТИСКИТЕ ЛИДЕРИ

А
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генцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (АААВМУ) дозволува
политичките партии да влијаат врз нејзината работа. Откако кон крајот на август Советот на Агенцијата донесе нова
методологија за следење на известувањето на
медиумите сто дена пред избори, се откажа
од неа и ја врати во сила старата методологија,
само затоа што така се договориле лидерите на
партиите-потписници на Пржинскиот договор.
Дирекорот на Агенцијата Зоран Трајчевски
пред лидерската средба инсистираше да се
донесе нова методологија за следење на известувањето на медиумите, иако старата методологија беше оценета како добра. Во те-

кот на донесувањето на новата методологија
Советот го игнорираше ставот на членот на
Советот предложен од Здружението на новинарите, Зоран Фидановски, кој аргументираше дека нема потреба за нова методологија
затоа што старата ги исполнува европските
стандарди.
Советот ги игнорираше предлозите на Фидановски и донесе нова методологија, според
која медиумите во нивните програми требаше да одвојат помалку време за активностите
на опозицијата.
Една недела подоцна, Агенцијата се откажа од новата и ја врати во сила старата методологија, како што се договорија лидерите на

политичките партии. Со тоа Агенцијата јасно
дозволи влијание на политичките партии врз
нејзината работа, што е апсолутно непримерно за еден независен и професионален медиумски регулатор.
Со тоа јасно се потврди оценката на ЗНМ
дека Советот на Агенцијата за медиуми е
целосно политизиран и партизиран. Кога
Советот одлучи да ја врати старата методологија, Фидановски се воздржал од гласање
затоа што не можеше да дозволи партиски
договори да влијаат на неговото однесување
во Советот.
Инаку во расправата за новата методологија, членот на Советот на АААВМУ Фида-

АААВМУ се откажа од
новата методологија за
следење на известувањето
на медиумите сто дена пред
избори откако партиските
лидери се договорија да ја
вратат старата
новски активно учествуваше и навреме предупредуваше дека францускиот модел за
балансирано известување надвор од изборни
периоди, избран од директорот и Стручната
служба на Агенцијата, ги става во нерамноправна положба изборните аспиранти од власта и опозицијата.
Имено, моделот предвидува дека опозициските политички партии – парламентарни
и вонпарламентарни, функционери од редовите на опозицијата, како и коалиции, сојузи,
граѓански организации и слично кои ја поддржуваат опозицијата, треба да бидат застапени најмалку 50% од времето потрошено за
партиите и функционерите од власта, потоа
граѓанскиот сектор близок до власта, како и
Претседателот на државата за внатрешнополитички теми. Од ова време се изземени
известувањата какви што беа за поплавите
во Скопско, кои, според Фидановски, ги имаа
сите атрибути на предизборна кампања и
каде што на трагедијата и маката на луѓето
погодени од невремето, се печалеа и се печалат предизборни поени со масовно медиумско прикажување.
Фидановски имаше забелешки и околу казнената политика, според која медиум може
да се казни само доколку во период од десет дена го повтори прекршокот најмалку 10
пати. Тој аргументирал дека ваквиот предлог
дава можност повеќето од медиумите да ја
продолжат практиката свесно да прават до
девет прекршоци и за тој период да избегнат
санкционирање, а токму таквото известување
да има пресудно влијание во формирањето
на конечната одлука кај дел од граѓаните за
кого да го дадат својот глас на претстојните
предвремени избори.
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ВЛАДАТА СЕ ПРЕМИСЛИ

ПОВЛЕЧЕН ЗАКОНОТ ЗА ВЛАДИНИ РЕКЛАМИ
ЗНМ жестоко се
спротивстави на идејата за
легализирање на владините
реклами, со кои власта
ги корумпира медиумите
и ја загрозува нивната
независност

М
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акедонската влада кон крајот на август го повлече од собраниска процедура Предлог-законот за владини
кампањи, со кој се обиде наводно
да воведе критериуми за начинот
на распределба на околу 7 милиони евра на
годишно ниво за медиумски кампањи. Законот се повлече пред да се отвори собраниска
дебата за содржината на предлогот, откако тој
наиде на жестоко противење од Здружението на новинарите на Македонија, опозицијата
и меѓународниот фактор. ЗНМ дури одби да
учествува во таканаречената дебата организирана во почетокот на август во Министерството за информатичко општество и администрација, поради тоа што на дебатата не беа
поканети најголем дел од организациите на
новинарите и медиумите. Освен тоа, ЗНМ инсистираше прво да се разјасни воопшто потребата за донесување на таков закон, а потоа да
се пристапи кон предлагање на некакво законско решение.
Во известувањето до пратениците, потпишано од Никола Тодоров, немаше објаснување
зошто предлогот е повлечен од собраниска
процедура, иако министерката за информатичко општество и администрација Марта Арсовска за медиумите изјави дека законот е повле-

чен за да се доработи.
Против законот за владините кампањи јавно
се изјасни и опозициската СДСМ, која се закани дека ќе поднесе стотина амандмани за да
не дозволи законот да помине во Собрание.
Пратеникот на СДСМ Томислав Тунтев се

пофали дека опозицијата спречила уште една
лудост на ВМРО-ДПМНЕ, која со ваков закон
сака да ги корумпира медиумите со јавни фондови.
Од друга страна, Европската комисија во
последниот извештај за Македонија инсисти-

ра пред да се дискутира за потребата за легализирање на владините кампањи во медиумите, да се објават сите податоци за досегашното огласување на Владата за да се види
оправданоста за легализирање на таквите
кампањи.
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БИЛТЕН на Здружението на новинарите на Македонија

ЗНМ ОБЈАВИ ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ГРАНТОВИ НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

ЗНМ ќе поддржи три
организации по 5 илјади
евра со цел да произведат
новинарски содржини
посветени на слободата
на изразувањето и на
состојбата на новинарите

З
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Промоција на новинарската
солидарност и етика

дружението на новинарите на Македонија (ЗНМ), кон крајот на август, објави повик за доделување грантови за
граѓански организации, кои работат во
сферата на слободата на изразувањето
и слободата на медиумите. Целта на доделувањето на трите грантови со вкупен буџет од
15 илјади евра е зајакнување на новинарската
солидарност и промоција на професионалните
стандарди.
Во огласот се дефинирани очекуваните резултати од грантовите, како што се создавање
на медиумска содржина поврзана со работата
на новинарите и медиумите, јакнење на свеста
на граѓаните за важноста на слободата на изразувањето и за поттикнување поголема примена
на новинарските стандарди од медиумите.
Со грантовите се поддржува изработка на
новинарски стории, прилози, интервјуа, анализи
посветени на слободата на изразувањето и на
медиумите и на професионалните стандарди на
национално и локално ниво. Освен тоа, во тие
медиумски содржини треба да се истражи и состојбата на новинарите и на медиумите, како и
да се организираат обуки за новинарите.
Во огласот беа предвидени и критериумите
врз основа на кои ќе се врши изборот на кандидатите за грант, како што се совпаѓање на целите, активностите и очекуваните резултати од
проектот.
На повикот не можеа да учествуваат организации кои се корисници на грант од Делегацијата на ЕУ како координатор, или како партнер во
рамките на Програмата на ИПА за поддршка на
граѓанското општество и медиумите за 2014 година.
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