Самостоен синдикат на новинари и медиумски работници

Билтен
Што бараме во однос на медиумски реформи

Јули 2017

Реформите во областа на медиумите се еден од
прокламираните приоритети на новата Влада.
Медиумските организации ССНМ,ЗНМ, МИМ, Високата
школа за новинарство и Институт за комуникациски
студии доставија барања за измени кои треба да се
спроведат како добро испланиран, инклузивен и
транспарентен процес што ќе се одвива во две
паралелни фази. Што точно бараме
Дебата за реформи во
медиумите

Повеќе
Зошто бараме измени на Законот за пристап до
информации
ССНМ како дел од медиумските организации кои бараат
системски медиумски реформи инсистира на измени на
Законот за слободен пристап до информации од јавен со
цел да се утврди пократок рок за пристап што би им
овозможил на новинарите побрзо да дојдат до бараните
информации и документи

Повеќе

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

Синдикалната борба на новинарите се исплаќа

Анализа на судските случаи во кои новинар или медиумски
работник го бранел своето работно право со помош на
ССНМ покажува дека иако е тешка и пред се
нерамноправна, таа битка се исплаќа.
Вкупно 22 новинари го тужеле својот медиум, бидејќи
незаконски биле избркани од работа или им се должеле
плати, но она што е поважно, од тие судски постапки дури
15 завршиле во полза на новинарите.
15 судски постапки завршиле
во полза на новинарите

Повеќе

За три случаи сè уште се чека одлука, а само четири се
правосилно завршени на штета на работниците, иако за три
од нив, поведена е постапка за ревизија пред Врховниот
суд.
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Билтен
ОБСЕ назначи нов претставник за слобода на
медиумите

Јули 2017

Покрај основните стандарди на медиумски плурализам,
саморегулација на медиумите, законодавство за медиуми,
безбедност на новинарите, борба против цензура и
инструментализација на работата на новинарите, Харлем
Десир сака да развие нови насоки на делување, особено
во насока на решавање на предизвиците и заканите кои
се специфични за онлајн медиумите.

Повеќе
Германија: Контроверзен закон за социјалните
медиуми

На 30 јуни германскиот парламент изгласа закон за
социјални медиуми според кој онлајн платформите како
Facebook и Twitter ќе мора да отстранат незаконски говор
на омраза постиран од корисниците. Многумина
стравуваат дека законот ќе ги принуди социјалните
медиуми да бришат содржина која ја сметаат за
незаконска

Повеќе

Поранешниот француски
министер Харлем Десир е
новиот претставник за
слобода на медиумите на
ОБСЕ

ССНМ предлага
истражувачките
новинари да бидат
ослободени од
плаќање такси за
документи во
Централен регистер
и Катастар

Троловите ја добиваат војната против новинарите?
Истражување за ефектот од онлајн злоставување на
новинари во Велика Британија покажува загрижувачки
резултати.
Од 267 британски новинари кои учествуваа во анкета на
интернет, само 6% рекле дека никогаш не биле жртви на
онлајн злоставување, а 15% рекле дека се откажале од
стории за кои знаеле дека ќе предизвикаат проблем.
На онлајн троловите не
смее да им се дозволи да
заплашуваат новинари

Повеќе од 40% од жените новинари пријавиле дека биле
жртви на сексуални навреди. Повеќе од 60% пријавиле
лични навреди, во споредба со околу половина од мажите
новинари. Околу една третина и од мажите и од жените
новинари рекле дека примиле закани.
Невидлива последица е ефектот врз онлајн дебатата.
Повеќе од половина од испитаниците рекоа дека повеќе не
ги читаат коментарите под нивните статии, што значи дека
прекинале директна интеракција со нивните читатели.

Повеќе
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Билтен
Која е разликата помеѓу новинар и блогер?
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Еден блогер може да има тони искуство во пишување,
па дури и диплома по англиски или слично, но – и тоа е
клучната разлика – писател не значи исто што и
новинар. Исто како што некој што знае да свири на
клавир не може да биде концертен пијанист, или како
што механичар не може да биде техничар на нуклеарна
подморница. Новинарот припаѓа на специјализирана,
техничка подгрупа на професијата на пишување која
бара посебна обука.

Повеќе
Германските медиуми необјективно известувале
за бегалската криза
„Наместо да ја следат политиката и нејзините извршни
органи и да поставуваат критични прашања, како
неутрални набљудувачи, информативното новинарство
едноставно ги презеде гледиштата и решенијата на
политичката елита“, рече медиумскиот научник Мајкл
Халер од Универзитетот во Лајпциг, кој стоеше на чело на
тимот кој за Фондацијата Ото Бренер ја изготви студијата
со наслов „Бегалската криза во медиумите – дневното
новинарство помеѓу информациите и мислењата“

Повеќе

Не секој кој ја објавува
својата работа на медиум
е новинар.Како да ги
разликуваме?

ВАЖНО!
Потсетување за 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.

Полска: Тужба против новинар

НВО-и за слобода на
медиумите и
професионалните
организации бараат од
полскиот министер за
одбрана да ја повлече
тужбата против новинар

Европската федерација на новинари (ЕФЈ), Репортери без
граници (RSF), Европското здружение на списанија (EMMA),
Европското здружение на новински издавачи (ENPA),
Европскиот центар за печат и слобода на медиумите
(ECPMF), Фридом хаус, Глобалната мрежа на уредници
(GEN), Индекс на цензура, Меѓународниот институт за печат
(IPI) и Медиумската организација на Југоисточна Европа
(SEEMO) упатија писмо да полскиот министер за одбрана
Антони Мацеревич во кое бараат да ја повлече кривичната
тужба против Томаш Пиатек, автор на новата книга за
наводната мрежа на министерот на сомнителни руски
контакти.
Истражувачкиот новинар за независниот весник Gazeta
Wyborcza, Пиатек се соочува со потенцијална казна затвор
од три години во предмет на кој работат воени обвинители
и кој може да биде изнесен пред воен суд.
Резултатите од 18-месечното истражување, книгата, со
наслов „Мацеревич и неговите тајни“, ги опишува
наводните политички и финансиски врски на министерот
Мацеревич со лица блиски до Кремљ, руските разузнавачки
служби и руски криминални организации.

Повеќе
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Билтен
Ниту една земја без ризик по медиумскиот
плурализам
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Судењето, кое започна во понеделник на 24 јули,
вклучуваше 17 новинари и вработени од Џумхуријет кои
беа неправично обвинети дека ја поддржувале ПКК –
милитантна курдска организација и ФЕТО, групата
наводно одговорна за минатогодишниот неуспешен пуч.
Судењето на новинари е тест за Турција, оценија
Меѓународната и Европската федерација на новинари

Повеќе
ИПИ нуди сигурен контакт за загрозени новинари
и свиркачи
Новата платформа нуди сигурен контакт и можност за
пријавување на кршење на медиумските слободи без
страв од следење или откривање на идентитетот.
Се работи за Tor пребарувач, кој го сокрива идентитетот,
адресата и пораката кои се испратени до ИПИ. Водичот за
воспоставување сигурен и анонимен контакт ќе го најдете
на интернет страницата на институтот

Судењетото вклучуваше 17
новинари и вработени од
Џумхуријет

ВАЖНО

„Не може да има
слобода на печатот
доколку новинарите
егзистираат во
услови на корупција,
сиромаштија или
страв“…

Повеќе

Аплицирајте за грант за истражувачка сторија
Фондот за истражувачко новинарство распиша конкурс за
истражувачки проекти на кој доколку имате добра сторија
можете да се јавите и да добиете финансиска и менторска
поддршка.
Одборот на директори на се состанува три пати годишно за
да одлучува по апликации за грант за истражувачки
проекти.
Крајниот рок за последниот круг од 2017 година е
понеделник, 25 септември 2017 година (23:59
источноевропско време).

Се бараат стории кои отвораат
нови теми и обелоденуваат
неправди – како што се корупција,
злоупотреба на положба, или
злоупотреба на моќ

Повеќе

Максималниот грант изнесува $10,000. Грантовите
покриваат трошоци како што се пат, собирање документи и
изнајмување опрема. Фондот исто така покрива барања за
мали хонорари, како дел од буџетот.
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Билтен
Повторно промени во сопствеништвото на ТВ АЛФА
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Извесен Петер Шац од Будимпешта неделава стана еден
од сопствениците на македонската телевизија со
национална концесија, „Алфа ТВ“, покажуваат
податоците од Централниот регистaр на компании , јави
БИРН.
Покрај Унгарецот, летово во сопствеништвото на „Алфа
ТВ“ влезе и релативно непознатиот Горан Балаќ од Земун,
Србија.Двајцата заедно го имаат најголемиот удел во
телевизија, во која како дел од сопственичката структура
се јавуваат уште неколку фирми.

Повеќе
Конкурс за награда СИГНАЛ ЗА ЕВРОПА
РЕПОРТЕРИ БЕЗ ГРАНИЦИ ја доделува годишната НАГРАДА
ЗА СЛОБОДА НА ПЕЧАТОТ – СИГНАЛ ЗА ЕВРОПА на
репортери, новинари и публицисти во Југоисточна Европа
и соседните земји на Европската унија од 2001 година.
Наградата се доделува за критички, информативни и
истражувачки публикации кои покриваат: политика,
слобода на печатот, човекови права, корупција,
општествени прашања или поврзани теми. Целна група се
генерално сите публицисти, независно од нивната возраст
и статус. НАГРАДАТА ЗА СЛОБОДА НА ПЕЧАТОТ – СИГНАЛ
ЗА ЕВРОПА изнесува 6.000 евра и ќе биде доделена на
новинар од Македонија.

Повеќе

Шац е дел од неколку
компании, како што е
интернет порталот Рипост
медиа

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.
Членот на ССНМ е должен веднаш да го извести Извршниот
одбор на Синдикатот за настанатиот спор
Правилникот за правна помош
е усвоен во 2011 година

Повеќе

Оваа публикација се продуцира со помош на грант 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.

