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БИЛТЕН на Здружението на новинарите на Македонија

ЗДРУЖЕНИЕТО НА НОВИНАРИТЕ ПОВИКА НА ПРОТЕСТ ЗА НОВИНАРОТ ЗОРАН БОЖИНОВСКИ
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повикот до
новинарите
тврди дека
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прогонува
Божиновски
за да ги
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новинари

Божиновски ја заслужува
солидарноста на новинарите
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З

дружението на новинарите на Македонија во почетокот на септември повика на протест пред Основниот суд Скопје 1 во знак
на солидарност со притворениот
новинар Зоран Божиновски, обвинет за шпионажа, злосторничко
здружување и уцена.
„Ги повикуваме сите новинари

да се приклучат на протестот и заедно да му изразиме поддршка на
колегата Божиновски. Во исто време, сакаме да го осудиме прогонот
на новинари, кој во Македонија
се заканува да стане практика. На
Божиновски му треба нашата поддршка. Тој ја заслужува нашата солидарност“, стоеше во повикот на
Здружението до новинарите.

Освен тоа, во повикот се истакнува дека
Божиновски стана предмет на кривичен прогон поради неговата работа како новинар и
поради неговите објавени злоупотреби на
власта.
„Тој е обвинет за тешки кривични дела затоа
што власта преку злоупотреба на законите и
институциите сака да ги затскрие вистинските
намери, да замолчи еден новинар, да ги дисциплинира и заплашува останатите и да спречи

јавноста да ја дознае вистината за начинот на
нивното владеење“, се вели во повикот.
ЗНМ тврди дека прогонот на новинарите
влијае негативно врз слободата на изразувањето и врз слободата на медиумите. „Со
ваквите судски процеси власта се обидува да
ги дискредитира и девалвира сите новинари
и сака да го наруши кредибилитетот на новинарската професија“, се оценува во повикот за
протест.

3

ИРАА
Т
С
Е
Т
О
Р
П
Е
Т
И
Р
НОВИНА
НА
Е
Њ
А
В
У
Д
О
Б
О
Л
ЗА ОС
ВСКИ
О
Н
И
Ж
О
Б
Н
А
Р
О
НОВИНАРОТ З

БИЛТЕН на Здружението на новинарите на Македонија

Претседателот на
ЗНМ Насер Селмани на
протестот пред Судот
во Скопје јавно ја праша
Владата кој новинар е на
ред за судски прогон после
Томислав Кежаровски и
Зоран Божиновски?!

С
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тотина новинари на први септември 2016 година протестираа пред
Основниот суд во Скопје со барање
новинарот Зоран Божиновски, како
еден од обвинетите во случајот
„Шпион“, да се пушти од притвор и да му се
овозможи да се брани од слобода. Протестот се одржа дента кога требаше да се одржи првото рочиште, шест месеци откако
Божиновски беше екстрадиран од Србија.
Претседателот на ЗНМ Насер Селмани,
пред медиумите изјави дека протестот има
за цел да покаже новинарска солидарност
со Зоран Божиновски, кој веќе три години
е изложен на судски прогон поради неговата работа како новинар.
„Ги потсетуваме судиите дека Македонија
е втора земја во Европа каде што има новинар во затвор. Прво беше осуден Томислав
Кежаровски, сега Божиновски, гласно се
прашуваме кој ќе биде следниот. Во земја
каде што се затвораат новинари, таму е заробена и слободата на говорот и слободата на медиумите. Таквите судски постапки
имаат за цел да ги казнуваат непослушните
новинари и да ги дисциплинираат и застра-

Власта со прогон му се
одмаздува на Божиновски
шуваат останатите“, рече Селмани.
Селмани објасни дека новинарите не
протестираат пред Судот за да извршат
притисок и да им кажат на судиите какви
пресуди треба да донесат, туку да го кренат
гласот против неправдата.
„Божиновски уште несуден веќе помина
скоро две години во затвор, од кои 18 месеци во екстрадиционен притвор во Србија
и уште четири месеци во Македонија. Судиите што одбиваат да изрекуваат притвор
за политичари осомничени за рушење на

демократскиот поредок на земјата, а лесно притвораат новинари, немаат право да
се затскријат зад начелото за независноста
на судството“, истакна Селмани.
Тој побара Божиновски веднаш да се
пушти од притвор и да му се овозможи како
на некои поранешни функционери да се
брани од слобода. „Ако не постои опасност
политичари осомничени за тешки дела да
ја напуштат земјата, тогаш уште помала е
веројатноста дека новинар ќе ја избегне
правдата“, додаде Селмани.

Според него, случајот на Божиновски
треба да се предаде на Специјалното јавно обвинителство, затоа што неговата надлежност над предметот е неспорна. „Секое одбивање на Обвинителството да се
предаде случајот, ќе значи оневозможување на правдата и зголемувањето на сомнежот во јавноста дека некој сака по секоја
цена да осуди новинар со затвор во знак
на одмазда поради објавување на злоупотреби на власта“, заклучи претседателот на
ЗНМ.
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ШТРАЈК СО ГЛАД НА НОВИНАРОТ ЗОРАН БОЖИНОВСКИ

ЗНМ: Притворот
на Божиновски се
претвори во казна

П
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ритворениот новинар Зоран Божиновски на 14 септември 2016 година
започнал штрајк со глад незадоволен од неоправданото продолжување во недоглед на притворот и
одолговлекувањето на судскиот процес, кој и
после шест месеци од неговата екстрадиција
во Македонија, никако да започне. Божиновски писмено ја известил Управата на истражниот затвор во Шуто Оризари за намерата
да штрајкува и побарал за тоа да се извести
неговиот адвокат, Судот и Народниот правобранител. Меѓутоа, Управата на затворот информацијата за штрајкот на Божиновски не ја
споделила со адвокатот и со Народниот правобранител со очигледна намера да ја скријат
од јавноста. Поради штрајкот со глад од една
недела Божиновски ослабел и два пати дневно примал инфузија со цел да се одржи под
контрола неговата здравствена состојба. Неговиот адвокат прнесе дека тој е решен да
оди до крај, или судијата ќе го ослободи од
притвор или ќе умре во затвор! Убеден е дека
во притвор нема услови да ја подготви одбраната. За штрајкот со глад на Божиновски
и за непрофесионалното однесување на институциите јавно реагираше Здружението на
новинарите на Македонија. На прес-конференцијата, на која присуствуваше и генералниот секретар на Европската федерација на
новинарите Рикардо Гутиерез, беше изразена
загриженост за здравствената состојба на Божиновски, која постојано се влошува, откако

Претседателот на ЗНМ
Насер Селмани предупреди
дека Судот применува двојни
аршини кога изрекуваат
притвори, лесно притвораат
новинар, но одбиваат тоа
да го сторат за поранешни
владини функционери
осомничени за тешки
кривични дела

во изминатите седум дена одбивал да прими
храна и вода.
Претседателот на ЗНМ Насер Селмани ја
повика судијата Сандра Крстиќ веднаш да го
укине притворот на новинарот Божиновски,
бидејќи во спротивно таа лично ќе биде одговорна за евентуалните последици по здравјето и животот на новинарот, што ќе настанат
поради продолжувањето на штрајкот со глад.
„Силно се солидаризираме со барањето на
Божиновски да се укине притворот и го разбираме неговото незадоволство од тоа како
постапуваат институциите во неговиот случај.
Сепак, го замолуваме да го прекине штрајкот
со глад, бидејќи во ситуацијата најбитно е неговото здравје“, изјави Селмани.

Тој, исто така, го повика и Народниот правобранител да го посети Божиновски во
притвор и да се увери во неговата здравствена состојба, како и навремено да ги предупреди институциите за последиците ако не
постапат соодветно на ситуацијата.
Селмани предупреди дека притворот за
Божиновски повеќе не служи како мерка за
обезбедување, туку како казна.
Според него, очигледни се двојните аршини на судските органи, кои лесно одредуваат притвор за новинар, но упорно одбиваат
иста мерка да изречат за поранешни владини функционери осомничени за тешки кривични дела.
„Ако судот ценел дека поранешниот премиер Никола Груевски од позиција на лидер
на владејачка партија не може да влијае врз
сведоци и истрага, уште помали се можностите врз сведоци да влијае еден нови-

нар. Ако судот смета дека поранешни министри осомничени за 15 тешки кривични
дела нема опасност да ја напуштат земјата,
уште помала е веројатноста новинар да ја
избегне правдата“, истакна претседателот
на ЗНМ.
Селмани изрази увереност дека Божиновски е изложен на политички процес од
власта за да замолчи еден новинар и да се
дисциплинираат останатите. „Со ваков прогон на новинари, Македонија никогаш нема
да биде слободна, демократска и европска
земја“, предупреди тој.
Зоран Божиновски беше уапсен на 21 април и од тогаш е во притвор. Предметот за
новинарот, кој е осомничен за злосторничко
здружување, шпионажа и уцени, остана кај
Јавното обвинителство, иако Специјалното
јавно обвинителство го презеде под своја
надлежност случајот „Шпион“.
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ЕВРОПСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА НА НОВИНАРИ БАРА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЗОРАН БОЖИНОВСКИ

Основниот суд во Скопје
го игнорираше писменото
барање на генералниот
секретар на ЕФН Рикардо
Гутиерез да го посети во
притвор новинарот Зоран
Божиновски

Тој рече дека се загрижени од стратегијата на Македонската влада во врска со затворањето новинари.
„Кога последен пат го посетив Скопје во
затвор беше Томислав Кежаровски, а сега во
притвор е новинарот Зоран Божиновски. Не
гледам позитивно придвижување во поглед
на медиумската слобода во земјата. Македонија е една од четирите земји во Европа,
со новинар во затвор, a последната година се
регистрирани 35 случаи на насилство врз новинари. Ситуацијата во Македонија е можеби најлоша од сите земји на Балканот“, рече
Гутиерез и додаде дека Европската федерација на новинари ги мониторира овие случаи.
Случајот на Божиновски е пријавен на официјалната платформа на Советот на Европа
и со тоа генералниот секретар на Советот
на Европа ќе побара од Македонската влада
објаснување за овој случај.
Генералниот секретар на ЕФН ја потсети
Македонската влада дека на 13 април годинава ја потпишал препораката од Советот на
Европа за заштита и сигурност на новинарите, чија идеја е практиката и законодавството
во Македонија да бидат усогласени со Европската конвенција за човекови права. „Нашата
проценка, како професионална организација,
е дека практиката овде не е таква – моето
вола да го посетиме Божиновски, одговор не прашање е: Што направила Македонската
добивме. Овој случај го пријавивме и во плат- влада за да ги почитува препораките кои саформата за новинари на Советот на Европа. мата ги потпишала“, праша јавно Гутиерез.
Тој информираше дека од април минатата
Досега од Македонија на оваа платформа
имаме пријавено случаи за осум новинари врз година на платформата на Советот на Европа
кои било извршувано заплашување или биле Европската федерација на новинари пријавиуапсени, што е двојно повеќе од Албанија за ла 8 случаи за сериозни загрозувања на новикоја имаме пријавено само четири случаи“, нарските права во Македонија за кои Владата
никогаш не дала никакво објаснување.
истакна Гутиерез.

СУДОТ НЕ ДОЗВОЛИ ГУТИЕРЕЗ ДА ГО
ПОСЕТИ БОЖИНОВСКИ ВО ПРИТВОР
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вропската федерација на новинарите
во септември 2016 година јавно се солидаризираше со напорите на Здружението на новинарите на Македонија за
ослободување на новинарот Зоран Божиновски, кој е во притвор од април годинава.
Лично во Скопје допатува генералниот секретар на ЕФН, кој од Основниот суд во Скопје
побара да го посети Божиновски во притвор.

Иако барањето беше доставено навремено
во писмена форма, Судот до последниот ден
од престојот на Гутиерез во Скопје не одговори на неговото барање.
Сепак, Гутиерез учествуваше на прес-конференцијата на која изрази разочарување што
македонските судови не му дозволиле да го
посети новинарот Божиновски во противор.
„Иако побаравме од Кривичниот суд доз-
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ЗНМ БАРА ФЕР СУДЕЊЕ ЗА НОВИНАРОТ ЗОРАН БОЖИНОВСКИ

СУДОТ НЕХУМАНО ГО ТРЕТИРА
ШТРАЈКОТ СО ГЛАД НА БОЖИНОВСКИ

ЗНМ јавно го прашува
Судот, што треба да му
се случи на Божиновски
за да го разгледа
сериозно барањето за
укинување на притворот за
Божиновски?!

З
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дружението на новинарите на Македонија кон крајот на септември ја алармираше македонската јавност во врска
со нехуманиот однос на скопскиот Суд
кон штрајкот со глад на новинарот Зоран Божиновски.
„Божиновски штрајкува со глад, а Судот тврди дека неговата здравствена состојба е добра. Како е можно да се тврди тоа за човек кој
две недели гладува и се одржува со инфузии?
Јавно го прашуваме Судот, што треба да му
се случи на Божиновски за да го разгледа тој
сериозно барањето за укинување на притворот“, алармираше ЗНМ.
Наместо Судот да го прифати барањето на
Божиновски за укинување на притворот, непотребно го одолговлекува судскиот процес. „Судот ги прекршува граѓанските права на Божиновски за фер и правично судење“, предупреди
тогаш ЗНМ.
Во реакцијата на Здружението се потсетува јавноста на двојните аршини што Судот ги

применува кога изрекува мерка притвор. Без
сериозна причина скоро шест месеци држи во
притвор новинар, а одбива да притвора поранешни владини функционери осомничени за
тешки кривични дела.

ЗНМ го повика Апелациониот суд во
Скопје веднаш да ја достави одлуката за
случајот „Шпион“ до Кривичниот суд за
да можат адвокатите да имаат увид во
доказите и да ја подготват одбраната. „Во

спротивно, се остава простор процесот
дополнително да се одложува и со тоа
кај јавноста ќе остане впечатокот дека
случајот е политички монтиран“, реагираше ЗНМ.
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РЕГИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА СЛОБОДА НА МЕДИУМИ

Новинарските здруженија
од Македонија, Косово,
Србија, Црна Гора,
Босна и Херцеговина и
Хрватска, ќе изградат
заеднички систем за
рано предупредување и
превенција, мониторирање
и известување за
прекршување на правата
на новинарите

Н

овинарите од западен Балкан во иднина заеднички ќе се бораат против политиката на неказнивост на сите видови
на насилство против новинарите. Таков
договор во септември 2016 година во
Белград постигнаа претставниците на шест новинарски здруженија. Оваа активност е предвидена во тригодишниот регионален проект
финансиран од Европската унија, „Регионална
платформа на западен Балкан за застапување на
слободата на медиумите и за заштита на новинарите“.
Договорот предвидува новинарските здруженија од Македонија, Косово, Србија, Црна Гора,
Босна и Херцеговина и Хрватска, да изградат
систем за рано предупредување и превенција,
мониторирање и известување за прекршување
на правата на новинарите. Една од договорените форми за борба против насилството врз
новинари се заедничките соопштенија преку
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Балканскиот еснаф здружен
против насилството врз новинарите

кои ќе се осуди евентуалното притварање или
затварање на новинари, физичко насилство врз
нив и говорот на омраза.
На состанокот беше презентиран македонскиот систем за мониторирање и известување
за нападите против новинари, кој според учесниците на дискусијата е најунапреден и треба
да послужи како модел за воспоставување на
заедничкиот систем за рано предупредување и
превенција на насилството против новинари.
За таа цел беше одлучено претседателот
на ЗНМ Насер Селмани да биде координатор
на работната група за воспоставување на, кој
презема обврска во соработка со останатите
здруженија да изгортви протоколот, со кој ќе се
уреди постапката за издавање на заедничките
соопштенија. Протоколот треба да биде финализиран најдоцна до крајот на 2016 година.
На координативниот состанок во Белград,
челниците на новинарските здруженија од регионот освен за насилството против новинари,
кој е еден од најгорливите проблеми, расправаа
и за други прашања од заеднички интерес за новинарите.
На посебна сесија беа анализирани успесите на досегашното работење, но се покренаа
и други потешкотии што ја следат работата на
здруженијата. Како важна активност на што треба да се посвети посебно внимание во иднина е
подобрувањето на законската рамка за медиуми
и зајакнување на капацитетите на новинарските
здруженија преку зголемување на нивната способност за обезбедување фондови за финансирање на нивните активности. Во работната група за изготвување на внатрешните процедури и
за прибирање на фондови македонскиот модел
за финансирање е оценет како доста успешен
и затоа како координатор на работната група за
собирање на фондови беше назначен директорот на ЗНМ, Драган Секуловски. Оваа работна
група ќе има обврска да изразботува разни модели за оддржливо финанасирање на новинарските здруженија.
Учесниците на средбата се согласија дека
како најсериозен предизвик на новинарскиот есноф во наредниот период ќе биде зголемувањето на солидарноста меѓу новинарите и
унапредувањето на комуникациските стратегии
на здруженијата со члеството.
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НОВИ ПРИТИСОЦИ НА ВЛАСТА ВРЗ НОВИНАРИТЕ

Осуда на заканите кон
новинарот Мислими
Во реакцијата на ЗНМ се
оценува дека да нападнеш
новинар затскривајќи се зад
имунитетот на министер
претставува акт на
кукавичлук и примитивизам

З
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дружението на новинарите на Македонија во почетокот на септември остро
ги осуди вербалните закани на министерот за екологија Башки Ахмети, што
преку мобилен телефон беа упатени
кон новинарот и сопственик на порталот
Тетова Сот, Рами Мислими.
Во реакцијата ЗНМ заклучува дека закани
и понижувања на новинарите од страна на високи претставници на власта немаат место во
цивилизирани и демократски земји!
Според Здружението, секоја закана кон новинар претставува напад врз слободата на изразување и слободата на медиумите и правото
на јавноста да биде информирана.
„Само недораснати личности, кои по некоја
случајност станале министри,
можат да си дозволат на ваков непримерен
начин да се обраќаат на
новинар. Да нападнеш новинар затскривајќи
се зад имунитетот на
министер претставува акт на кукавичлук и
примитивизам“, се истакнува во реакциијата.
ЗНМ бараше од премиерот Емил Димитриев и од лидерот на ДУИ Али Ахмети јавно
да го осудат ваквото неприфатливо однесување на министерот Ахмети.

ЗНМ СЕ СОЛИДАРИЗИРА СО НЕДЕЛНИКОТ ЗАМАН

Турција не може да затвора
македонски медиуми

З

дружението на новинарите на Македонија во почетокот на септември јавно се солидаризираше со неделникот
Заман Македонија, за кој Турската влада побара од македонските власти да
биде затворен поради наводната поврзаност со
неуспешниот државен удар во Турција.
„Непримерни се изјавите на македонските
владини претставници дека разгледуваат законски можности да одговорат на барањата
на Турската влада за затворање на медиумот.
Во слободни и демократски земји медиуми
не може да се затвораат со арбитрарни одлуки на владите“, реагираше ЗНМ.
Здружението ја повика Македонската влада да го одбие барањето на Турција за затворање на Заман, кој е основан во 1994 година
и работи согласно македонските закони, кои
гарантираат слобода на изразување и слобода на медиуми.
„Овие слободи не може да се ограничат
по барање на некоја странска влада, без соодветна судска постапка, во која ќе се докаже

ЗНМ ја повика
Македонската влада да го
одбие барањето на Турција
за затворање на Заман,
затоа што во слободни
земји владите не смеат да
затвораат медиуми
поврзаноста на некој медиум со терористичка
организација. Апсурдно е да се верува дека
неделник што ги почитува домашните закони
и професионалните стандарди може да биде
вклучен во извршување на државен удар“,
оценуваше ЗНМ.
Здружението најави дека ќе ги алармира
сите релевантни европски и светски организации и институции за ставот на Македонската влада во однос на барањата на Турција за
затворање на македонски медиум.
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НОВА БЕНЕФИЦИЈА ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА ЗНМ

РАБОТИЛНИЦА НА
МЕДИУМСКИ ЕКСПЕРТИ
НА ФОНДАЦИЈАТА
КАС ВО СОФИЈА

Попуст од 50 отсто
за додипломски и
мастер студии на ФОН

Целта на Работилницата
на медиумските експерти
беше изработка на
извештај, кој треба да
понуди соодветен модел
за независно финансирање
на медиум во земјите од
Балканот и Југоисточна
Европа

Алтернативни форми за
финансирање на медиуми
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Меморандумот
за соработка
го потпишаа
ректорот
на ФОН
Универзитетот
д-р Нано Ружин
и заменикпретседателот
на ЗНМ Томислав
Кежаровски

З

дружението на новинарите на Македонија и ФОН Универзитетот кон крајот на септември потпишаа Меморандум за соработка, со кој на членовите на ЗНМ им
се обезбедува 50 отсто попуст од школарината за додипломски и мастер студии. Ваквата поволност членовите на ЗНМ ќе можат да ја искористат во наредните две години.
Меморандумот за соработка го потпишаа ректорот на ФОН
Универзитетот д-р Нано Ружин и заменик- претседателот на
ЗНМ Томислав Кежаровски.
Освен попустот за школарината, двете страни ќе соработуваат и за организирање заеднички обуки, семинари, конференции
и работилници од заеднички интерес.
Меморандумот предвидува и можност за стипендирање на
талентирани студенти во рамките на кампањата „Програма за
нова генерација“. Исто така, студентите на Универзитетот ќе можат да спроведат практика или волонтирање во ЗНМ.

П

рограмата за медиуми на Германската фондација Конрад Аденауер
кон средината на септември организираше годишна работилница во
Софија, каде медиумски експерти
од десет земји од Југоисточна Европа разговараа за перспективите на алтернативните
медиуми во регионот. Работната група „Член
10“, е формирана според Европската конвенција за човекови права и се занимава со слободата на медиумите и медиумските закони
во Југоисточна Европа. На работилницата од
Македонија учествуваше извршниот директор на Драган Секуловски, кој е дел на оваа
експертска група од 2014 година.
Работилницата послужи како редовна годишна средба на медиумските експерти, на
која беа разгледани можности за алтерна-

тивни начини на финансирање на медиуми и
бизнис модели кој придонесуваат за поквалитетно новинарство. Со посебен акцент се
дискутираше за начините на финансирање
на традиционалните и новите медиуми во
Југоисточна Европа и Германија.
Целта на овој состанок беше да се изработи извештај, кој треба да понуди соодветен
модел за независно финансирање на медиум
за земјите од Балканот и Југоисточна Европа.
На овој состанок, претставникот од Македонија, Драган Секуловски говореше за
начинот на кој се финансираат медиумите
во Македонија како и за слабостите на медиумскиот систем, кој не обезбедува одржливо финансирање на јавниот сервис и не
гарантира слободен пазар за приватните
медиуми.
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ЕВРОПСКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА НОВИНАРИ ЗА ПРАВАТА НА НОВИНАРИТЕ И РАБОТНИТЕ МЕСТА

ГРАДЕЊЕ ПОСИЛНИ СИНДИКАТИ ВО ЕВРОПА
На конференцијата на
Европската федерација
на новинари во Загреб
посветена на правата на
новинарите и работните
места учествуваа и
претставници на ЗНМ и
ССНМ

Е
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вропската федерација на новинари на
25 септември во Загреб организираше
завршна конференција на тема: „Правата на новинарите и работните места
во новинарството: Градење на посилни синдикати во Европа„ на која учествуваа
претставници на синдикати и здруженија на
новинари од цела Европа.
Од Македонија на конференцијата присуствуваа Никола Наумовски, проектен координатор на Здружението на новинари на Македонија и Тамара Чаусидис, претседател во
Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници на Македонија.
Конференцијата ја отвори претседателот на
Европската федерација на новинари, Могенс
Бличер Бјерегард, и беше проследена со воведни говори од страна на претставници на
хрватската новинарска мрежа: Антон Филич,
претседателот на Синдикатот на новинари на
Хрватска, Сања Миклеушевич Павич, новинар
и претседател на на синдикати на новинари во
јавниот сервис (ХРТ) и Саша Лекович, претседател на Здружението на новинари на Хрватска.
Конференцијата работеше во форма на одвоени панели, на кои паралелно се дискутираше за важни теми за синдикалното органи-

зираше на новинарите. На првиот панел беше
расправано околу иницијативите во ЕУ за политиката на вработување и авторски права, на
вториот околу градењето на посилни синдикати, а последниот панел беше посветен на

градење на сојузи за одбрана на правата на
новинарите.
Во рамките на конференцијата беше
претставен и прирачникот со наслов „Rights
and Jobs in Journalism“.

Врз основа на дводневната дебата беа донесени заклучоци и препораки како синдикатите и здруженијата на новинари заеднички
да се справат во решавањето на горенаведените предизвици.
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ЗНМ БАРА ФЕР СУДЕЊЕ ЗА НОВИНАРОТ ЗОРАН БОЖИНОВСКИ

СУДОТ НЕХУМАНО ГО ТРЕТИРА
ШТРАЈКОТ СО ГЛАД НА БОЖИНОВСКИ

ЗНМ јавно го прашува
Судот, што треба да му
се случи на Божиновски
за да го разгледа
сериозно барањето за
укинување на притворот за
Божиновски?!

З
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дружението на новинарите на Македонија кон крајот на септември ја алармираше македонската јавност во врска
со нехуманиот однос на скопскиот Суд
кон штрајкот со глад на новинарот Зоран Божиновски.
„Божиновски штрајкува со глад, а Судот тврди дека неговата здравствена состојба е добра. Како е можно да се тврди тоа за човек кој
две недели гладува и се одржува со инфузии?
Јавно го прашуваме Судот, што треба да му
се случи на Божиновски за да го разгледа тој
сериозно барањето за укинување на притворот“, алармираше ЗНМ.
Наместо Судот да го прифати барањето на
Божиновски за укинување на притворот, непотребно го одолговлекува судскиот процес. „Судот ги прекршува граѓанските права на Божиновски за фер и правично судење“, предупреди
тогаш ЗНМ.
Во реакцијата на Здружението се потсетува јавноста на двојните аршини што Судот ги

применува кога изрекува мерка притвор. Без
сериозна причина скоро шест месеци држи во
притвор новинар, а одбива да притвора поранешни владини функционери осомничени за
тешки кривични дела.

ЗНМ го повика Апелациониот суд во
Скопје веднаш да ја достави одлуката за
случајот „Шпион“ до Кривичниот суд за
да можат адвокатите да имаат увид во
доказите и да ја подготват одбраната. „Во

спротивно, се остава простор процесот
дополнително да се одложува и со тоа
кај јавноста ќе остане впечатокот дека
случајот е политички монтиран“, реагираше ЗНМ.
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