Самостоен синдикат на новинари и медиумски работници

Билтен
Втора недела штрајк во МПМ

Февруари 2017

Новинарите и медиумските работници веќе втора недела
штрајкуваат на своите работни места барајќи плата и
придонеси, како и исплата на заостанатите хонорари и
дијалог со менаџментот. На 20 февруари тој е
радикализиран и прекинот на работата трае по шест
часа, а на 24 одржаа и протестен марш до МПМ до паркот
на новинарите.

Повеќе
Од протестот на
новинарите на МПМ

Поддршка за колегите во штрајк од регионот
Синдикатите на новинари на Црна Гора, Хрватска и Србија
изразуваат целосна солидарност и поддршка на
Самостојниот синдикат на новинари и медиумски
работници и на новинарите на Утрински весник, Дневник
и Вест и ги поддржуваат во нивната борба за основно
човеково право да бидат платени за својата работа и да го
одбранат своето човечко и професионално достоинство.

Повеќе

ВАЖНО
Новата адреса на ССНМ
е улица Рајко
Жинзифов бр.22
Скопје. Канцеларијата
е дел од Социјалниот
центар „Дуња“
Телефонот е несменет
2671201, а мобилен
075483314

Вербалното насилство почнува да метастазира
ССНМ изразува полна поддршка и солидарност со
новинарот Борјан Јовановски кој беше нападнат од
извршител на политиката на безумие, ментална и морална
пореметеност која за жал се засилува во Македонија.
Вербалното насилство во континуитет промовирано од
власта почнува да метастазира во состојба во која
новинарите и медиумските работници веќе не се сигурни
ниту на работното место ниту во својата приватност.

Напад врз Борјан
Јовановски

Повеќе

Истовремено ССНМ ја уверува јавноста дека овој и слични
испади на примитивизам и вулгарност од заблудени
интелектуално инфериорни ликови не само што нема да ја
исплашат новинарската фела, туку напротив, ќе ја направат
посилна и поединствена.
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Бараме казна за напаѓачите
ССНМ го осуди нападот врз снимателот Владимир
Желчевски и новинарот Александар Тодевски кои се
нападнати од учесниците на протестот „ За заедничка
Македонија“ во близина на Собранието при што тие се
здобиле со повреди и целосно им била уништена
камерата. ССНМ бара полицијата во најкраток можен рок
да ги пронајде напаѓачите и да го расчисти инцидентот,
бидејќи ова не е прв пат да се претепуваат новинари и
она што најмногу загрижува е што најчесто напаѓачите
остануваат неказнети.

Повеќе
Потписи за солидарност со колегите од Македонија
Регионалната неформална иницијатива Новинска мрежа
најостро го осудува физичкиот напад врз екипата на
македонскиот портал А1 во Скопје и бара остра и брза
реакција на државата, ефикасно полициско и судско
процесуирање, како и адекватна реакција на
меѓународната заедница и меѓународните организации.

Снимателот на А1он во
возилото на Брза помош

Safejournalists.net:

Статистика за нападите
врз новинари од
регионот на едно место

Повеќе

Поддршка за штрајкот во МПМ

„Нема плата нема мир“ една
од паролите на штрајкот во
МПМ

Повеќе

Четирите синдикати УПОЗ, СИЕР, СУТКОЗ и АГРО
Синдикатот како предводници и предвесници на новото
синдикално движење во Македонија со уште неколку
синдикати кои во изминатиот период низ протести и
штрајкови се борат за поголеми права на своите членови,
подготвени се солидарно да се вклучат во остварувањето
на нивните барања за исплата на платите на Самостојниот
синдикат на новинарите на Македонија и Синдикатот на
МЖ – Инфраструктура и Независниот синдикат на
машинскиот персонал и да им пружат секаква помош,
правна, финансиска и друга.

Самостоен синдикат на новинари и медиумски работници

Билтен
Курсеви, стипендии и конкурси во март

Јануари 2017

Сакате да стекнете нови вештини или да добиете
признание за вашата работа? Погледнете ги овие
курсеви, стипендии и конкурси со краен рок за
аплицирање во март. Секој од нив е отворен за
новинари од целиот свет

Повеќе
Емоции, траума и добро новинарство
Секој кој има редовен контакт со сериозно
трауматизирани лица е во опасност самиот да биде
емотивно повреден. Истражувачките новинари можеби не
се во првите редови во војни и трагедии, но
интервјуирањето жртви и сведоци, истражувањето на
трагедија, прегледувањето слики и видеа и
составувањето стории за трауматски настани може да има
длабоко емотивно влијание. Затоа прочитајте ги овие
совети:

Повеќе

ВАЖНО!
На почетокот на годината
оние членови кои плаќаат
членарина 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 членарината
подолго од 3 месеци
членството во ССНМ
автоматски престанува.
Согласно Законот за
работни односи за член на
синдикат се смета само оној
кој плаќа членарина.

Тролови и онлајн малтретирање
Провоцирањето и навредите на интернет врз новинарите и
блогерите е глобална закана. Во време кога користењето
на Twitter, Facebook и други платформи на социјални
медиуми е услов за вработување на медиумски работници,
троловите станаа сериозна професионална опасност. Тимот
за итно реагирање на Центарот за заштита на новинарите –
ЦПЈ објави безбедносни совети за новинарите во однос на
малтретирањето на интернет.

Совети како да се справиме со
троловите и малтретирањето
онлајн

Повеќе

Троловите сакаат да предизвикаат реакција. Тие ги
избираат зборовите за да ја вознемират својата жртва. Тие
често ја деградираат жртвата на лично ниво, плукаат
вулгарности и говор на омраза, се закануваат со насилство
и користат сексуален јазик. Ваквиот злонамерен пристап го
издвојува тролот од член на публиката кој не се согласува
со вас и сака да го каже своето.
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Билтен
Твитер како оружје во рацете на новинарите
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Неретко се случува значајни информации да се
попрво достапни на социјалните мрежи, како
Твитер, отколку во медиумите. Се случувало да
пронајдам такви информации и да ги проверувам,
барам изјави од сите засегнати страни и да објавам
текст кој е прилично читан и за кој се зборува во
другите медиуми.

Повеќе

Што значи Facebook Live за новинарството
Видеата во живо го поматуваат пресекот помеѓу Facebook и новинарството. Facebook има повеќе од
милијарда дневни активни корисници, а 66 процени
од неговите корисници ги добиваат вестите од
страницата. Тоа го прави, според некои
математики, најголемиот контролор на вестите во
светот.
.
Повеќе

Твитер може да биде корисен и да
им помогне на новинарите во
вршењето на нивната работа

Новинарски алатки
Интернетот нуди голем
број бесплатни алатки,
ресурси и отворени
бази на податоци
достапни за
амбициозните
истражувачки
новинари. Ви ги
пренесуваме на
нашиот сајт

Facebook и новинарството: пренос на моќта
Новинарската бизнис криза е добро позната, но по
претседателските избори во САД станува сè
поочигледно дека вистинската егзистенцијална криза
за новинарството е отуството на неговото влијание.

Влијанието, како и
енергијата, само се
пренесува, но не се

Повеќе

Лажните вести, губењето на доверба и намалувањето
на приходите се знак за губењето на влијанието врз
јавното мислење и политика. Но влијанието, како и
енергијата, секогаш се пренесува но никогаш не се
губи. И неволните приматели на поместеното
влијание кое некогаш го уживаше новинарството се
технолошките компании кои сега управуваат не само
со парите, туки и со вниманието на глобалната
публика која ја служат.
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Билтен
Потемкинови села во медиумскиот сектор
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Истражување на ССНМ за паралелните медиумски
организации и синдикати. Документите и
сведоштвата врз кои се базира истражувањето
покажуваат дека паралелните медиумски
организации во Македонија се обновени или
воспоставени за да го замолкнат гласот на
автентичните здруженија и синдикати кои се
критични кон политиките на власта

Повеќе

Замолчувањето на
критиката најнапред
започна во медиумскиот
сектор

Најава за анкета
Во периодот на месец март ССНМ ќе спроведе
анкета за почитувањето на одредбите на Законот за
работни односи во македонските медиуми, како и
познавањето на одредбите од ЗРО од страна на
новинарите и медиумските работници. Доколку
бидете контактирани за мислење Ве молиме да
одговорите за да се добие сеопфатна слика за
состојбите во однос на наведените прашања

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.

