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Билтен
Дебата за мобингот во редакциите

Декември 2016

На 17 декември во СЦ „Дуња“ каде е седиштето на ССНМ
се разговараше за мобингот во редакциите, последиците
и методите за решавање на проблемите произлезени од
мобинг. На дебатата се разговараа и дефинираа и некои
практични совети за новинарите и медиумските
работници соочени со мобинг како еден од
најчестите начини на редакциите да се ослободат од
несаканиот персонал

Повеќе

За мобингот во редакциите

Алализа на ССНМ за мобингот
„Мобингот го убива новинарството“ е насловот на
анализата на ССНМ за овој синдром на лошо
меѓучовечко однесување во различни заедници, но
како модерна „болест“ е прифатен од скоро, и e
санкциониран во демократскиот свет.Како тој
изгледа, како да се препознае и какви последици
остава се прашањата опфатени во овој текст
објавен на страната на ССНМ
Повеќе

ВАЖНО
Новата адреса на ССНМ
е улица Рајко
Жинзифов бр.22
Скопје. Канцеларијата
е дел од Социјалниот
центар „Дуња“
Телефонот е несменет
2671201. Работно
време на
канцеларијата на ССНМ
е од 10 до 16 часот.

Заштитни капи за новинарски екипи

Заштитна капа за
новинарски екипи

Со помош на Меѓународната федерација
на новинари (ИФЈ) преку шведската
глобална синдикална програма Union To
Union ССНМ досега донира заштитни капи
за новинарски екипи за следниве медиуми:
Утрински весник, Дневник, Вест, ТВ Алфа,
ТВ Телма, ТВ 24 вести, А1 он, Локално,
Слободен печат, НОВАТВ, БИРН, ТВ 21,
МРТВ, СДК, агенција МЕТА, БИРН,
неделникот Фокус, Цивил медиа, Радио
МОФ...Акцијата се уште трае, заштитните
капи ќе бидат доставени и до агенцијата
МИА, екипата на 360 степени, ТВ Ирис, ТВ
Шења и други.Доколку имате активно
синдикално членство и сте заинтересирани
за донацијата ве молиме да не
контактирате.
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Билтен
ПРИРАЧНИК: ОСНОВИ НА ДИГИТАЛНАТА БЕЗБЕДНОСТ

Декември 2016

Новинарите мора да научат како да ги заштитат
податоците и изворите затоа што со малициозен
сајбер напад тие можат да бидат следени,
компромитирани или уништени.
Со цел да им помогне на своите членови како да ги
заштитат своите стории и извори ССНМ преведе
прирачник за Основи на дигиталната безбедност
објавен од страна на Фондација SHARE.
Повеќе
Зголемено насилство врз новинарите на Балканот

Бројот на нападите врз новинари се зголеми во
последните неколку години. . Ова беше
истакнато на отворањето на дводневната
конференција која се одржа во Белград на 6 и 7
декември 2016 година за Слободата на
медиумите и безбедноста на новинарите на
Западен Балкан.

Интернетот денес е
неопходна алатка на
новинарите

Safejournalists.net:

Статистика за нападите
врз новинари од
регионот на едно место

Повеќе

Во 2016 зголемен бројот на уапсени новинари

Бројот на затворени
новинарки оваа година се
зголеми за повеќе од четири
пати

Повеќе

Моментално во светот се заробени 348
новинари, вклучувајќи слободни новинари и
блогери, што претставува зголемување за 6
проценти во однос на 2015 година. Бројот на
професионални новинари кои се наоѓаат во
затворите во Трција се зголеми за дури 22
проценти и за четири пари по обидот за пуч во
јули“, се дознава од годишниот извештај на
Репортери без граници.Бројот на затворени
новинарки оваа година се зголеми за повеќе од
четири пати и порасна од 5 новинарки во 2015
година на 21.
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Билтен
ОБСЕ: Состојбата со медиумите во Турција е
„застрашувачка“

Декември 2016

Состојбата со медиумите во Турција е
„застрашувачки“ проблем кој ги засега не
само новинарите туку и целото општество,
изјави главниот набљудувач на медиумските
права за Организацијата за безбедност во
Европа (ОБСЕ) за ДВ.
Повеќе
Дали треба да се криминализираат лажните
вести?

Германските законодавци повикаа на правно
дејство против продукцијата и дистрибуцијата
на лажни вести. Но групите за дигитални права
предупредуваат за стравичните ефекти кои тоа
би можело да ги има на интернет, вклучувајќи
и цензура.

Повеќе

Турција затвори најмалку
150 медиумски
организации

ВАЖНО!
Со истекот на годината оние
членови кои плаќаат
чланарина на годишно ниво
е потребно да уплатат за
членство во 2017. Уплатата
се врши преку банка или
директно во ССНМ.
Потсетуваме дека со
неплаќање на чланарината
подолго од 3 месеци
членството во ССНМ
автоматски престанува.
Согласно Законот за
работни односи за член на
синдикат се смета само оној
кој плаќа чланарина.

БИХ: Измени на закон за пристап до информации

Граѓанските организации доставија барање до
Министерството за правда на БиХ да го повлече
од постапка преднацртот на Законот за слобода
на пристап до информации бидејќи претставува
закана по постојните права во областа на
пристапот до информации и се коси со
меѓународните стандарди.
Новиот предлог закон се коси со
меѓународните стандарди.

Повеќе
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Билтен
Правосилна пресуда за мобинг врз новинар

Декември 2016

Загрепскиот жупански суд ја потврди првостепената
одлука во полза на новинарот Жељко Ператовиќ кој
уште во 2006 година го тужеше Вјесник поради
назаконско прекинување на договорот за работа и
мобинг, и континуирано злоставување на работното
место, и му наложи на Вјесник д.д. како сопственик
на истоимениот весник, на Ператовиќ да му исплати
надомест

Повеќе

2016 донесе важна лекција за новинарството
Антони Белиџер, генерален секретар на
Меѓународнта федерација на новинарите Местото на
социјалните медиуми во новинарството е предмет
на дискусија со години, и со право. Додека многу
години наназад овие нови платформи се сметаат за
вносен извор на приходи од страна на
сопствениците на медиуми, социјалните медиуми
носат многу мали економски придобивки.

Жељко Ператовиќ ја доби тужбата
против Вјесник за мобинг

Црн биланс
Според Меѓунардоната
федерација на
новинари во 2016 се
убиени 93 новинари и
медиумски работници.
Дополнително 29
новинари загинаа во
две авионски несреќи.

Повеќе

Лажното новинарство не е ново
Жолтото новинарство е дефинирано како секое
новинарство кое користи вести на непрофесионален
и неетички начин.
Изразот е скован во 1890-те да опише немилосрдна
тиражна војна помеѓу New York Journal на Randolph
Hearst и New York World во сопственост на Joseph Pulitzer.

Терминот жолто новинарство
датира од 1890 година

Повеќе

Тие бараа криминал, скандал и сочни детали.
Фактите кои ја нарушуваа сензационалноста на
приказната можеа да се изостават, на сметка на
измислени детали. Секој изговор да се употреби
слика на разголена жена беше добредојден.
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Билтен
Не е проблем во новинарството туку во испораката

Декември 2016

Идејата за избалансираност – толку внимателно
следена од Центарот Шоренстеин – е застарена.
Луѓето не читаат интернет страници, уште помалку
весници. Тие се информираат преку социјалните
медиуми. Washington Post или New York Times
можеби се перфектно избалансирани во однос на
нивното покривање на секој од кандидатите, но
таквите напори не прават разлика кога читателите
имаат полесен пристап до индивидуални стории на
Facebook кои ги поткрепуваат нивните политички
предрасуди.
Повеќе

Зошто треба да се биде член на ССНМ
Секој синдикален член ужива вистинска, а не само
формална заштита од Синдикатот .Ниту една
организација, група или поединец не може кај
работодавачот да ги заштити и промовира
интересите на новинарите и другите медиумски
работници. Единствено синдикатот е законски
овластен да преговара со сопствениците на
медиумите и со нив да потпишува колективни
договори, да преговара за решавање на различни
спорови, како и за подобрување на општите,
животните и работните услови на вработените во
медиумите.
Повеќе

Идејата за избалансираност
е застарена

ВАЖНО

Доколку сте
смениле работно
место, број на
телефон или маил
адреса ве молиме
да не информирате
за вашите податоци
да бидат
ажурирани. Пишете
кратка порака на
ssnm.info@gmail.com

Правилник за правна помош
Право на правна помош им припаѓа на сите
членови на ССНМ кај кои повредата на правата
од работен однос се случила за време додека се
членови најмалку 3 месеци и кои уредно ја
подмируваат својата статутарна обврска за
плаќање членарина. Правната заштита и помош
на товар на ССНМ ја пружа адвокат ангажиран од
страна на Синдикатот.
Правилникот за правна помош
е усвоен во 2011 година

Членот на ССНМ е должен веднаш да го извести
Извршниот одбор на Синдикатот за настанатиот
спор

Повеќе

Оваа публикација се продуцира со помош на рант доделен преку проектот
„РеФорМедиа – Унапредување на соработката меѓу граѓанското општество,
институциите и граѓаните за спроведување реформи во медиумската сфера“,
што го спроведуваат Македонскиот институт за медиуми и Мировниот институт
од Љубљана со финансиска поддршка од Европската Унија.
Содржините во оваа рубрика се одговорност единствено на Самостојниот
синдикат на новинари и медиумски работници, и во никој случај не може да се
смета дека ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

