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К

он крајот на јули, политичките партии-потписнички
на Договорот од Пржино,
ВМРО-ДПМНЕ,
СДСМ,
ДУИ и ДПА, со кој требаше да се реши политичката криза,
се договорија да одат на избори без
да спроведат сериозни реформи во
медиумите, како што бараше новинарската и медиумската заедница и
меѓународниот фактор. Во делот на
медиумите партиите договорија три
работи, коишто беа реализирани на
28 јули, кога Собранието, по скратена постапка, ги изгласа измените и

дополнувањата на Изборниот законик и измените и дополнувањата на
Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги.
Со договорот беше предвидено во рамките на Агенцијата за медиуми да се формира привремено
тело, составено од пет члена, по
двајца од ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ,
а петтиот претставник да биде Албанец, кој ќе го изберат претставниците на власта и опозицијата. Привременото тело треба да го следи
начинот на известувањето на медиумите сто дена пред изборите и да

ѝ препорача мерки на Агенцијата ако медиумите не известуваат правично, избалансирано и
непристрасно.
Втората интервенција беше да се именува
одговорен уредник на Информативната програма на Македонската радио-телевизија сто дена
пред изборите, по предлог на опозицијата, со
претходна согласност на владејачките ВМРОДПМНЕ и ДУИ.
И третата законска интервенција беше намалување на казните за медиумите и омекнување
на казнената политика за медиумите за евентуални прекршувања на Законот направени во
текот на изборната кампања. Казната од сто
илјади евра за радиодифузерите кои нема да ја

почитуваат обврската да произведат одредена
квота на домашна продукција се намалува на
50 илјади евра. За педесет отсто се намали казната од 20 илјади евра за радиодифузерите кои
нема да емитуваат одредена квота на домашна
музика и документарна програма.
За педесет отсто се намалија и глобите за
медиумите кои сто дена пред избори нема да
известуваат правично, избалансирано и непристрасно. Линеарно намалување на казните
имаше и за другите прекршувања на Законот
од страна на медиумите сто дена пред избори.
Беше вграден принцип, за прво прекршување
медиумите да добијат опомена, а не казна.
На прв поглед намалувањето на казните
и омекнувањето на казнената политика изгледа позитивно. Во претходниот период тоа
го бараше и Здружението на новинарите на
Македонија, меѓутоа, казните се намалуваат
линеарно. Тие не се пропорционални, туку се
однесуваат на сите медиуми, со што се прекршуваат основните препораки на Советот на
Европа, за различни медиуми да има различно
законодавство. Така, четири илјади евра глоба
за најголемата национална телевизија може да
биде мала во споредба со истата глоба изречена за онлајн медиумите. Изрекување на таква
казна за нив практично би значело затворање
на медиум. Со тоа се прекршува принципот на
Европскиот суд за човекови права и слободи во
Стразбур изграден во неговите пресуди, во кои
инсистира да не се изрекуваат високи казни за
медиуми што можат да доведат до нивно затворање.
Непропорционалноста на казните се гледа и
во ефектите што можат да ги предизвикаат различни видови медиуми за евентуални прекршувања на Законот. Многу поголеми штети во
јавноста може да се предизивика ако најгледаната национална телевизија го прекршува
Законот, отколку ако тоа го прават печатени
или онлајн медиуми, кои имаат многу помало
влијание во јавноста.
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ЗНМ ГИ ОТФР
ЛИ
ПАРТИСКИТЕ
ДОГОВОРИ З
А
МЕДИУМИТЕ
Претседателот на
ЗНМ Насер Селмани
оцени дека договорот
на партиите нема да ја
зајакне независноста и
професионализмот на
Агенцијата за медиуми и
на Македонската радиотелевизија, туку овие
институции уште повеќе
ќе бидат растргнати
меѓу интересите на
власта и опозицијата

З
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дружението на новинарите на Македонија го отфрли политичкиот договор на партиите за медиумите, кој
беше постигнат со цел наводно да се
подобри известувањето на медиумите за време на изборниот период, како клучен
предуслов за одржување на слободни и веродостојни избори во декември годинава.
ЗНМ договорот го оцени како обична политичка фарса, кој не обезбедува вистински
реформи во медиумите. Во овој договор нема
одржливи решенија со кои ќе се ослободат медиумите од контрола на партиите. Напротив,
тој уште повеќе ќе го партизира медиумскиот
систем, изјави претседателот на ЗНМ Насер
Селмани на прес-конфереција, која беше одржана кон крајот на јули, еден ден откако беше
обелоденет договорот на партиите.

ПОЛИТИЧКА ФАРСА
„Агенцијата за медиуми и Македонската
радио-телевизија остануваат под контрола на
владејачките партии. Ново е што можност да
врши притисок врз овие институции добива
и опозицијата. Наместо независно и професионално регулаторно тело и МРТ, сто дена
пред избори ќе имаме институции растргнати
меѓу партиските интереси и влијанија“, истакна Селмани.
Тој рече дека формирањето на ад хок партиско тело во рамките на Агецијата за медиуми, кое треба да го мониторира известувањето на медиумите сто дена пред изборите, е
неприфатливо за ЗНМ и додаде дека един-

ствено решние за медиумскиот регулатор е
избор на нов Совет на Агенцијата, каде што
наместо партиски претставници, ќе се изберат независни и стручни лица.
„ЗНМ нема да учествува на партиските консултации за формирање на ад хок телото, затоа
што не сакаме да легитимираме неодржливи и
партиски решенија, кои нема да бидат во интерес на новинарите“, подвлече првиот човек на
ЗНМ.
Според него, апсурдно е и решението за
МРТ затоа што партискиот уредник на власта,
во иднина ќе се замени со партиски послушник
од опозицијата. „Со тоа решение уште повеќе

ќе се засили партискиот притисок врз МРТ, која
наместо сервис на граѓаните, ќе биде заложник
на партиските интереси. Ако сакаме независен
и професионален јавен сервис, раководните
структури на МРТ треба да се департизираат и
да се обезбеди независен и одржлив извор на
финансирање “, додаде Селмани.
Тој на крајот на прес-конференцијата со
жалење констатираше дека во Македонија
нема политичка волја за вистински реформи
во медиумите и дека потписниците на Договорот од Пржино немаат намера да ја демократизираат земјата, а уште помалку да ја
интегрираат во ЕУ и НАТО.
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ВЛАСТА ПОДНЕСЕ ЗАКОН ЗА ВЛАДИНИТЕ РЕКЛАМИ

Медиумите како огласна табла на Владата
Предлог-законот за владини
реклами предвидува јавните
институции и оние со
доминантна државна
сопственост да спроведат
медиумски кампањи за
содавање позитивно мислење
во јавноста за владините
политики и проекти

В
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о почетокот на јули годинава, Владата, без
претходни консултации и договор со политичките партии-потписници на Договорот од Пржино и без консултации со новинарските и медиумските организации,
предложи закон за информативни и рекламни кампањи на јавните институции, со кој наводно сакаше
законски да ги уреди начинот и условите за спроведување медиумски кампањи за информирање
на граѓаните и начинот за нивната распределба
на медиумите. Владата формално објаснување за
предлагање на законот најде во наводните препораки на Европската комисија и во препораките на
Прибе, кои барале да се утврдат транспарентни
критериуми за спроведување на кампањите.
Во Предлог-законот, кој ЗНМ го отфрли и од
принципиелни причини не ни прифати да расправа за текстот на законот, се регулира начинот
за распределба на буџетот само на медиумските
кампањи со буџет над 100 илјади евра. Со овој
закон не се регулира начинот за рекламирање
на јавните институции и оние институции со доминантна државна сопственост во медиумите
под 100 илјади евра и рекламирање во странски
медиуми. Според власта, целта на кампањите е
да ги информираат граѓаните за теми од поширок интерес и да се запознаваат корисниците со
нивните услуги во сите видови медиуми, радиодуфузни, печатени и онлајн медиуми. Освен тоа,

со кампањите кои требало да имаат јасна цел и
требало да бидат оправдани, објактивни и политички неутрални, се сакало да се унапреди јавното информирање.
Обврска на владите во слободните и демократските земји е да ги направат достапни сите информации од јавен карактер, а обврска е на професионалните медиуми нив да ги пренесуваат до јавноста. Со вакви кампањи, Владата како да сака да ја
преземе оваа улога на медиумите во едно демократско општество. Владата и јавните институции
ќе определат за што е важно да се информираат
граѓаните, а за што не е.
Оправданоста на кампањите се врзува со потребата да се информира јавноста за целите и причините на владините политики, проекти, програми
и за очекуваните резултати од нив.
Освен тоа, кампањи ќе можат да се спроведат и
за промоција во јавноста на каква било економска
активност или промоција на плановите на Владата
за поддршка на економската активност.
Ваквите ставови во законот, не може да се сфатат никако поинаку освен како трошење на јавни

пари за дневна политичка пропаганда на власта
во медиумите. Улогата на медиумите е секогаш
критички да известуваат за владините политики, а не да емитуваат платени реклами, со кои се
промовираат тие. Со овие кампањи медиумите
ќе помогнат да обезбедат позитивна перцепција
во јавноста за владините политики. Тоа со други
зборови е класична корупција и злоупотреба на
медиумите за политички цели.
Власта оди до таму што презема обврска преку медиумите да шири медицински информации,
поважни културни, историски и научни знаења.
Дури кампањи би се спроведувале и за информирање на јавноста за односите на земјата со други
држави. Поинаку кажано, овој закон би ѝ дозволил на Владата да спроведе медиумска кампања,
со која со јавни пари ќе ги промовира владините
политики во однос на спорот околу името со Грција.
Законот не го регулира начинот како се доаѓа
до изборот на маркетинг агенцијата, која треба да
ги спроведе кампањите, туку само се вели дека
јавната институција избира агенција и склучува

договор со неа. Дали тоа значи дека договорот се
склучува без претходно распишан тендер или се
потпишува во четири очи?! Агенцијата, кога ќе се
избере, има одговорност да го истражува пазарот,
да подготви комуникациска стратегија, да ги произведе материјалите за кампања и да подготви
план за закуп на медиумски простор.
75 отсто од парите за кампањите предвидено
е да се потрошат во радиодифузните медиуми,
телевизиите и радијата на национално, регионално и локално ниво, додека 25 отсто од средствата
би се потрошиле за огласување во печатените и
онлајн медиумите.
Чудно е што Агенцијата за медиуми утврдува
и пресметува удел на пазар и удел на гледаност,
слушаност, читаност и посетеност за сите медиуми за потребите на Владата за огласување во
медиумите. Интересно е што удел на гледност
на телевизии се утврдува еднаш на три години,
додека за читаност и посетеност на печатени и
онлајн медиуми, четири пати годишно. Ваквата
одредба претставува јасно нееднаков третман на
сите медиуми и фаворизирање на телевизиите, на
сметка на печатените и онлајн медиумите.
Најчудно е што Владата во соработка со Македонскиот комитет за мерење на публиката, врз основа на просечните цени за единица време, утврдува параметар СПП (Cost-Per-Raiting-Point), со кој
се утврдува цената за секунда за објавување на
кампањите, наместо цената за огласување да се
утврдува на пазар. Со тоа државата директно ги
руши цените на медиумските услуги на пазарот
и создава финансиска зависност на медиумите
од јавните институции и институциите со доминантна државна сопственост. Договорите за објавување на кампањите на медиумите им се нудат
по принципот земи или остави. Медиумите имаат
рок од пет дена по доставувањето да го потпишат
договорот, во спротивно се смета дека не се заинтересирани за објавување на кампањата.
Се остава на дискреционото право на маркетинг агенцијата да закупува рекламен простор во
онлајн медиумите, а предвидено е и да се одбиваат средствата по однос на кампањи за медиуми
во висина на донациите и спонзорствата добиени
во текот на годината.
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МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА ГЛУМИ
ДЕБАТА ЗА ЗАКОНОТ ЗА ВЛАДИНО РЕКЛАМИРАЊЕ

ЗНМ ГО НАПУШТИ БРИФИНГОТ
НА МИНИСТЕРКАТА ТОМОВСКА

Д
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ве недели откако Владата го усвои
Предлог-законот за информативни и рекламни кампањи на јавните
институции, министерката за информатичко општество и администрација Марта Арсовска-Томовска организираше состанок со претставниците на сите
национални телевизии, на кој беа повикани
и претставници на ЗНМ. На состанокот министерката Арсовска-Томовска го претстави
Предлог-законот за информативни и рекламни кампањи на јавните институции и се обиде
да отвори дебата со присутните за евентуални забелешки.
Претседателот на ЗНМ Насер Селмани
побара збор пред да се отвори каква било
дискусија за законското решение. Селмани
објасни дека од принципиелни причини ЗНМ
одбива да учествува во материјална расправа
за концептот на законот, поради лошо организираниот состанок од Министерството.
Тој појасни дека Законот на веб страницата на Собранието бил објавен непосредно
пред средбата и немало теоретска можност

претставниците на ЗНМ да го проучат и да
изградат став за содржината на законот. Освен тоа, на средбата не беа поканети сите
претставници на новинарската и медиумската заедница. Беше побарано, но не беше дадено никакво објаснување, зошто на средбата не беа поканети колегите од Новинарскиот синдикат, Советот за етика, Македонскиот
институт за медиуми, Институтот за комуникациски студии и други.
Додека Селмани изнесуваше принципиелни забелешки за состанокот, директорите
на Канал 5 и Алсат-М Иван Мирчевски и Лирим Хајредини, со крајно недоличен речник
се нафрлија на претставниците на ЗНМ со
навреди и обвинувања, на што министерката
Томовска не реагираше.
Освен тоа, Селмани не доби одговор дали
Предлог- законот е резултат од преговорите
на политичките партии-потписници на Пржинскиот договор или е само на владините
партии ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ. Дополнително, немаше одговор ниту дали гаранторите
на Договорот, САД и ЕУ, се запознаени и се во

тек со процесот на изготвување на концептот
на законот.
Наместо одговори на поставените прашања, министерката Арсовска-Томовска се
обиде да ја оправда потребата за усвојување
на законот во Владата злоупотребувајќи ги
извештаите на меѓународниот фактор, во кои
наводно се барало критериуми и транспаретност на владиното рекламирање.
ЗНМ на средбата го претстави генералниот став дека со ваквиот закон ќе се легализира корупцијата на медиумите, факт кој беше
обелоденет од бомбите на опозицијата. На
тој начин владините реклами ќе ги претворат медиумите во заложник на политичките
и економските интереси на Владата и на сопствениците на медиумите. Селмани потсети
дека обврска на јавните институции е да ги
направат достапни сите информации поврзани со нивната работа, а не да користат јавни
пари за дневна промоција на владините политики. Со тоа медиумите стануваат огласна
табла на Владата платени со јавни пари.
Тој рече дека владините реклами ќе има-

Претставниците на ЗНМ
го напуштија состанокот
кај министерката за
информатичко општество
и администрација Марта
Арсовска-Томовска затоа
што состанокот беше
неподготвен и затоа што
во принцип не поддржува
озаконување на владиното
рекламирање

ат силно влијание врз медиумскиот пазар, во
кој Владата досега беше најголем огласувач.
Ваквата позиција на Владата ѝ дава можност
да ја контролира уредувачката политика на
медиумите и со тоа ќе ја задуши критиката,
додаде тој.
Наместо владини реклами, ЗНМ предложи
истите пари што Владата ги троши за медиумска промоција, да ги намени за субвенционирање на медиумите, кои ќе се потрошат за
подобрување на квалитетот на медиумската
содржина, збогатување на политичкиот плурализам, поддршка за малцинските медиуми
и за обука на новинари.
Селмани предупреди дека со вакви погрешни концепти за решавање на проблемите уште повеќе ќе се влоши состојбата со слободата на медиумите, а Македонија ќе остане
во групата на неслободни земји за медиуми,
како што се Белорусија, Русија и Турција.
Откако ги претставија забелешките во врска со организирањето на средбата со невладиниот сектор и принципиелниот став за
потребата за донесување на законот за владини реклами, претставниците на ЗНМ ја напуштија средбата со МИОА и истакнаа дека
под вакви околности нема да учествуваат во
дебати што ќе ги организира Министерството сѐ додека не се разјаснат сите недоумици
и дилеми.
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ДЕБАТА ВО СОБРАНИЕТО ЗА ЗАКОНОТ ЗА ВЛАДИНИТЕ КАМПАЊИ

Селмани: Со законот се легализира

КОРУПЦИЈАТА ВО МЕДИУМИТЕ

Претседателот на
ЗНМ Насер Селмани на
дебатата истакна дека
наместо владини реклами
за пропаганда на власта,
треба да се одвојат јавни
пари за субвенционирање на
медиумите

К
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омисијата за транспорт, врски и екологија,
во Собранието, кон средината на јули, организираше јавна расправа за Предлог-законот за информативни и рекламни кампањи на јавните институции, на која освен
пратеници, учествуваа и претставници на новинарските и медиумските организации, меѓу кои и
претседателот на ЗНМ Насер Селмани.
Селмани, кој прв зеде збор на дебатата, силно
се спротивстави на идејата за донесување на законот, кој, според него, е противуставен и ја суспендира слободата на медиумите, без која не може да
функционира ниту едно демократско општество.
Пред пратениците тој повтори дека ако се донесе законот ќе ги легализира и проширува коруптивните односи меѓу власта и сопствениците на
медиумите.
„Во 2013 при медиумски пазар од 20 милиони
евра, Владата учествувала со 7 милиони. Со тоа
учеството на Владата во финансирањето на медиумите е над 30 отсто. Познато е дека медиумите ги
контролира оној што ги финансира. Намерата е јасна да ги претвори медиумите во огласна табла на
Владата и да ја убие секоја критика “, рече Селмани.

Тој истакна дека објавените прислушувани
разговори недвосмислено ја потврдиле поврзаноста меѓу владините реклами и упадот
на власта во уредувачката политика на медиумите.
Според него, владините реклами немаат никаков јавен интерес, туку претставуваат чиста
партиска пропаганда на владејачките партии. Тој
потсети дека самите министри отворено зборуваат дека со рекламите Владата морала да се

обрати на нејзиниот електорат и да се фалат за
нејзините успеси.
„Што друго е работата на еден министер за
здравство ако не да гради болници, да ги опремува болниците, просто да ги подобри здравствените услуги на граѓаните. По таа логика и
Собранието треба да има медиумски кампањи и
да се фали за донесените закони, или лекарите
да се фалат дека лекуваат болни. Оваа споредба
ја правам за да покажам до кој апсурд се отиде-

ни работите“, подвлече Селмани.
Тој потврди дека и Владата на САД има медиумски кампањи за привлекување регрути за
војската, но, на претседателот Обама не му паѓа
на памет да организира медиумски кампањи за
да ја фали здравствената реформа „Obama Care“.
Наместо владини реклами, ЗНМ се залага за
субвенционирање на медиумите, со што Владата ќе финансира производство на медиумска
содржина од јавен интерес.
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Во писмото Селмани истакнува дека со
законот се легализираат и се прошируваат
сегашните коруптивни односи меѓу власта
и медиумите. Освен тоа, власта уште повеќе ќе ја засили контролата врз медиумите
и ќе им го ускрати правото на информирање
на граѓаните.
Тој потсетува дека објавените прислушувани разговори недвосмислено ја потврдија поврзаноста меѓу владините реклами и
вмешувањето на претставниците на власта
во работата на медиумите.
„Кампањите немаат никаков јавен интерес, туку се политичка пропаганда на
ВМРО-ДПМНЕ, преку кои во медиумите ја
промовира сопствената идеологија и политичка програма. Самата министерка за информатичко општество и администрација
Марта Томовска, на брифингот со претставниците на новинарите и медиумите потврди дека кампањите треба да ѝ дадат можност на Владата да се обрати на нејзиниот
електорат“, пишува во писмото Селмани.
Тој ги потсетува амбасадорите Орав и
Бејли дека ЗНМ наместо владини кампањи
се залага за субвенционирање на медиумите. Парите за владините кампањи во висина од седум милиони евра да се користат
за производство на квалитетна медиумска
содржина од јавен интерес, за зголемување
во Скопје, Џес Бејли и Аиво Орав, во кое на политичкиот плурализам во медиумите,
изразува загриженост за усвоениот Пред- поддршка за малцинските медиуми, зајаклог-закон без консултации со новинарската нување на дописничката мрежа на медиумите, обука за новинарите и друго.
заедница.

Се зајакнува контролата
на власта над медиумите
О
ткако во почеток на јули Владата го
усвои Предлог- законот за информативни и рекламни кампањи на јавните
институции, претседателот на Здру-

жението на новинарите на Македонија Насер Селмани испрати писмо до гаранторите
на Договорот од Пржино, амбасадорите на
САД и на Делегацијата на Европската унија

Селмани ги потсетува
амбасадорите
Орав и Бејли оти
министерката Марта
Томовска потврдила
дека кампањите треба
да ѝ дадат можност на
Владата да се обрати на
нејзиниот електорат
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ПРЕТСТАВНИЦИ НА ЗНМ СЕ СРЕТНАА СО АМЕРИКАНСКИОТ АМБАСАДОР ВО СКОПЈЕ

БЕЈЛИ
ЗАПОЗНАЕН
СО СЛУЧАЈОТ
НА НОВИНАРОТ
БОЖИНОВСКИ

П
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ретставници на Здружението на новинарите на Македонија кон крајот на јули
се сретнаа со американскиот амбасадор во Скопје Џес Бејли. На средбата,
претседателот на ЗНМ Насер Селмани
го запозна амбасадорот Бејли со лошата состојба на медиумите во земјата, со посебен акцент
на случајот на притворениот новинар Зоран Божиновски и со обидите на Владата да донесе
закон за владино рекламирање.
Селмани објасни дека притворањето на
Божиновски е политички процес на власта
со цел да замолчат еден новинар, кој објавува скандали на власта, и да пратат порака до
останатите новинари дека ќе ги снајде иста
судбина ако ја критикуваат власта. Ако обвинителството има докази за обвинувањата
против Божиновски, тогаш нема никаква причина судот да го одолговлекува судскиот процес против Божиновски.

Обвинителството и судот немаат ист аршин кога одлучуваат за изрекување на мерката притвор за осомничен новинар и за
функционири под истрага. На Божиновски од
април годинава постојано му се продолжува
мерката притвор, а за функционери осомничени за тешки кривични дела, одбиваат дури
да изрекуваат и мерки за претпазливост.
Селмани го замоли амбасадорот во рамките на нивните можности да го мониторираат
судскиот процес на Божиновски со цел сами
да се уверат во недоследното постапување на
обвинителството и судот.
Во врска со намерата на власта да го озакони владиното рекламирање, Селмани појасни
дека таквото трошење на јавни пари во медиумите не може да се оправдува со ништо.
Нивната намера не е да го подобрат информирањето на граѓаните и да промовираат одредени вредности во општеството, туку да

Претседателот на ЗНМ Насер Селмани му ги
претстави на американскиот амбасадор Џес Бејли
негативните ефекти врз слободата на медиумите
ако се легализираат владините реклами
ги контролираат медиумите и да ги злоупотребат за да ја зачуват власта. Селмани рече
дека учеството на јавните институции во финансирањето на медиумите е огромно и со
тоа прават упад во медиумскиот пазар. Со
тоа се нарушува независноста на медиумите и се оневозможува каква било критика во
истите.
Освен тоа, медиумските кампањи немаат
никаков јавен интерес, туку Владата ги користи да создаде позитивна перцепција во

јавноста за нејзината работа.
Обврска на јавните институции е да бидат
транспарентни во нивната работа и да ги направат достапни сите битни информации, а
обврска на медиумите е да ги пренесат на
јавноста. На крај Селмани предупреди дека
озаконувањето на владините кампањи, за
кои во прислушуваните разговори се покажа
дека се средства за корумпирање на медиумите, ќе има далекосежни последици по
слободата на медиумите.
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20 откази за искусни
новинари од Вест

о текот на јули годинава продолжи притисокот на власта и на менаџментот на
медиумите врз новинарите. Месецов
го одбележа масовното отпуштање од
работа на искусни новинари од дневниот весник Вест од менаџментот на Медиа принт
Македонија и одговорот на Министерството за
внатрешни работи во врска со инцидентот кој
го предизвикаа припадници на личното обезбедување на поранешниот премиер Никола Груевски во просториите на телевизијата ТВ21.
Отпуштањето на 20 вработени од Медиа
принт Македонија, од кои мнозинство новинари од дневниот весник Вест, ЗНМ го оцени како
смислен удар врз професионалното новинарство и слободата на медиумите.
„По смената на главниот уредник Горан Михајловски, со новите откази, менаџментот се
пресметува со новинарите основачи на весникот кои не дозволуваат да се злоупотреби новинарството заради интересите на власта“, стоеше во реакцијата на ЗНМ откако менаџментот
на МПМ ја обелодени намерата да отпушти од
работи новинари.
Според ЗНМ, откако новиот уреднички тим
не успеа да го искористи старото руво на Вест
за да се протурат ставови на власта, менаџментот се реши да го умртви весникот. „Со откази
менаџментот на компанијата не ги решава причините на кризата. Тие не треба да ги бараат кај
основачите на весникот, кои од Вест направија
најчитан весник во Македонија, туку во новата
уредувачка политика, која весникот го претвори во навивач на власта“, се подвлекува во реакцијата.
Исто така, во реакцијата се потсетува јавноста дека во светот сѐ уште не е смислен успешен
медиумски бизнис модел, кој е заснован на партизирано новинарство.
„МПМ е типичен пример како медиумите се

користат како монета за поткусурување за задоволување на интересите на нивните сопственици и власта. Само во недемократски земји, медиумите се жртвуваат заради клиентелистичките односи на политиката и бизнисот“, се додава
во реакцијата на ЗНМ.
ЗНМ јавно реагираше и на известувањето на
Министерството за внатрешни работи во врска
со инцидентот што во почетокот на јули годинава го предизвика обезбедувањето на поранешниот премиер и лидер на ВМРО-ДПМНЕ
Никола Груевски.
Според писмениот допис на МВР, којшто
беше испратен како одговор на барањето на
ЗНМ да се расветли инцидентот и да се казнат

сторителите, таков инцидент воопшто не се
случил, а безбедносните камери на телевизијата сведочат сосема нешто друго.
„Личното обезбедување на поранешниот
премиер Никола Груевски не влегло во дворот
на Телевизија 21 и не му наложило на новинарот Кристијан Ландов да избрише снимки од
мобилниот телефон“, стоеше во писмениот одговор
на Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди на Министерството за внатрешни работи на
барањето на Здружението на новинарите на
Македонија да покрене дисциплинска постапка
против двајца припадници на обезбедувањето

Личното обезбедување на
лидерот на ВМРО-ДПМНЕ
Никола Груевски не влегло
во дворот на Телевизија
21 и не му наложило на
новинарот Кристијан
Ландов да избрише снимки
од мобилниот телефон,
пишува МВР во дописот до
ЗНМ

на поранешниот премиер Никола Груевски, кои
на 17 јуни без налог упаднале во Телевизија 21.
МВР во краткиот допис до ЗНМ извести
дека извршиле проверки, но при тоа не успеале да обезбедат докази со кои ќе се потврдат
наводите дека обезбедувањето на Груевски
влегло во дворот на Телевизија 21 и му наложило на новинарот да ги избрише од телефон
снимките со експремиерот Груевски како поминува на улица Македонија.
Освен тоа, МВР го известило и Основното
јавно обвинителство во Скопје за констатираната состојба. Со тоа полицијата му укажува
на Обвинителството да не покрене каква било
постапка против нејзини припадници затоа
што таков инцидент не се случил, иако безбедносните камери на телевизијата јасно го имаат регистрирано целиот настан, а новинарот
и раководството на телевизијата го пријавиле
инцидентот и бараат одговор од полицијата за
неовластеното влегување во нивните простории.
ЗНМ веднаш после инцидентот достави барање до МВР да покрене дисциплинска
постапка против обезбедувањето на Груевски.
Ваквиот упад ЗНМ го оцени како директен
напад врз слободата на медиумите затоа што
никој нема право да ги спречи новинарите да
снимат на јавен простор поранешен премиер и
лидер на владејачка партија.
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БИЛТЕН на Здружението на новинарите на Македонија
ЗНМ ИСПРАТИ ПИСМО ДО ТУРСКИОТ АМБАСАДОР ВО СКОПЈЕ

ОДЛУКА НА СОВЕТОТ НА ЧЕСТА ЗА КОМЕНТАРОТ НА СОПСТВЕНИКОТ НА МАКТЕЛ

Солидарност со уапсените
новинари во Турција
Претседателот на ЗНМ
Насер Селмани во писмото
го потсетува турскиот
амбасадор во Скопје Умур
Шелендир дека цензура на
медиумите поради критики
насочени кон владината
политика е незаконска, дури
и во вонредна состојба

Ивановски манифестира
говор на омраза

З
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дружението на новинарите на Македонија, кон крајот на јули се приклучи кон
иницијативата на Меѓународната федерација на новинари(МФН) и Европската
федерација на новинари (ЕФН) против
бранот напади врз слободата на медиумите и човековите права во Турција.
ЗНМ на 29 јули упати писмо до турскиот амбасадор во Скопје Н.Е. Умур Шелендир, во кое изразува длабока загриженост за масовното затворање на
медиуми и апсење на стотина новинари, што се случува во Турција, по обидот за воен удар. Во писмото,
претседателот на ЗНМ Насер Селмани ја повикува
турската Влада да се воздржи од нови напади врз
медиуми и новинари.
„Веруваме дека вонредната состојба не треба да
се користи како изговор за чистка во медиумите,
како и во другите делови на општеството. Цензура
на медиумите поради критики насочени кон владината политика е незаконска, дури и во вонредна состојба“, стои во писмото на Селмани до амбасадорот
Шелендир.
ЗНМ и сите членки на МФН и ЕФН ги повикуваат турските власти да ги почитуваат меѓународните
конвенции за човековите права, социјалните права и
слободата на говорот. „Ве охрабруваме да ја негувате културата каде во целост се почитува слободата

В
на печатот“, се истакнува во писмото.
ЗНМ, исто така, ги повика сите новинари и граѓани во Македонија да ја потпишат петицијата на Амнести интернешнл во името на заштита на слободата и демократијата во Турција.

о текот на месец јули Советот на честа
на ЗНМ постапуваше по претставката на
Данчо Арсов, која се однесуваше на коментарот на сопственикот на порталот
maktel.mk Саше Ивановски, даден после
видеоматеријалот објавен на споменатиот портал на 24 јули годинава. По разгледувањето на
претставката членовите на Советот во овој случај
констатираа повеќе прекршувања на Кодексот на
новинарите на Македонија.
Зборовите на Ивановски, цитираме : „Радуј се
Циго, уште малце и пак ќе одиш у Шутка, извалкан со до гуша у криминал…“, ги кршат членовите
10, 11, 15 и 16 од Кодексот на новинарите, констатираше Советот на честа.
Советот, во случајов, утврди дека сопственикот
на maktel.mk јасно манифестирал говор на омраза и поттикнува дискриминација врз национална
и расна основа. Истовремено, ја навредува ромската заедница, што е неспоиво со новинарската
професија, се додава во одлуката на Советот.
Пoради тоа Советот го осуди коментарот на
Саше Ивановски од 24 јули, затоа што смета дека
постапил спротивно на новинарската етика.
„Со ваквото однесување Ивановски континуи-

Советот на честа смета
дека со коментарот: „Радуј
се Циго, уште малце и
пак ќе одиш у Шутка,
извалкан со до гуша у
криминал“, поттикнува
дискриминација врз
национална основа
рано грубо го нарушува угледот и достоинството на новинарската професија“, смета Советот на
честа.
Советотот потенцираше уште еднаш дека почитувањето на професионалните стандарди, негувањето на културните и етичките вредности се
приоритет за новинарите, затоа што е во интерес
на јавноста, слободата на говорот и на вредностите на едно слободно и демократско општество.
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