Самостоен синдикат на новинари и медиумски работници

Билтен
Утрински не попушти пред ултиматумот

Ноември 2016

По ултиматумот за отпуштање на 10 новинари или
затворање на Утрински, на 8 ноември беше одржана
заедничка прес конференција на ССНМ, ЗНМ и новинарите
од МПМ.„Ниту еден вработен не смее да биде отпуштен
од работа и весникот мора да продолжи да функционира“
беше едногласна позицијата на вработените.

Повеќе

Заедничка прес
конференција за
случувањата во МПМ

Потсетување за чланарина
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.
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

Соочени со ситуации во кои нашите колеги
новинари, фоторепортери и сниматели се често
жртви за време на тензични настани, ССНМ
обезбеди симболична помош за новинарските
екипи кои покриваат ризични настани во вид на
заштитни качкети. Тие се со штитници во
внатрешноста и со видлива ознака ПРЕС за да се
спречат ситуации кога напад врз новинар се
претставува како „недоразбирање“. Поради
ограничениот број ССНМ реши да донира во секој
медиум каде имаме активни членови преку
синдикалниот претставник или главниот и
одговорен уредник по два качкета за новинарот и
фоторепортерот/снимателот. Предвидено е тие да
бидат во редакциите и да им стојат на
располагање на дежурните екипи. Донацијата е
овозможена со помош на проектот на
Меѓунардоната федерација на новинари (ИФЈ)
преку шведската глобална синдикална програма
Union To Union.
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Билтен
Турција: Организирање во вонредни услови

Ноември 2016

На 29-30 ноември 2016 година во Истанбул се одржа
регионална средба на подружниците на ЕФЈ-ИФЈ од
Балканот и Источна Европа.
Фокусот беше врз актуелната „пост-пуч“ атмосфера
во Турција и опресијата на новинарите во земјата.

Повеќе
Опструкции на синдикализмот
Потписниците на Повелбата за солидарност на
синдикатите и здруженијата за заштита на
работничките права,го поздравува храбриот и малку
дури и задоцнет чекор за разрешување на
досегашниот претседател на Сојузот на синдикати
на Македонија (ССМ) Живко Митревски.

Повеќе

Солидарност со дневниот
весник Cumhuriyet

Слободата на печатот е
основа на
демократијата. Бараме
Турција да ги ослободи
новинарите.
Новинарството не е
кривично дело Gazetecilik suç değildir!

#25N: Против насилство врз жените новинари
На Меѓународниот Ден против насилството врз
жените ССНМ како членка на Меѓународната
федерација на новинари (ИФЈ) се приклучува кон
глобалната акција за заштита на жените во
медиумите.

ИФЈ е дел од глобалната
акција против насилство
врз жените новинари

Повеќе

Најновите студии покажуваат дека речиси 65% од
жените медимски работници биле жртви на
заплашување, закани или насилство во врска со
нивната работа, додека речиси половина биле жртви
на физичко насилство на работното место.
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Билтен
Хрватски портал тргна во crowdfunding кампања

Ноември 2016

Forum.tm е прв медиум во Хрватска кој одлучил по
пат на crowdfunding кампања да побара поддршка
од читателите откако Министерството за култура ја
укина поддршката за непрофитните медииуми.
Целта на кампањата е да собере износ од 5 илјади
долари за да ја осигури работата на порталот во
следните месеци. Кампањата ќе трае еден месец, а
средствата може да се донираат преку платформата
Indiegogo.
Повеќе
Фридом хаус: Пад на слободата на интернетот
Шеста година по ред Фридом хаус детектира пад на
слободата на интернетот во светот.Клучните наоди
во нивниот извештај за 2016 покажуваат дека:
-Две третини од сите интернет корисници – 67
проценти – живеат во држави во кои критикувањето
на владата, војската или владејачкото семејство е
предмет на цензура

Повеќе

Редакција на хрватскиот
портал Форум

Три публикации
Во рамките на проектот
на Меѓународната
федерација на новинари
„Синдикати за
синдикати“ ССНМ
преведе и објави три
публикации наменети за
новинари и медиумски
работници: За безбедно
покривање
демонстрации,
Синдикално
организирање и
Авторски права

Британија подготвува закон за масовно надгледување
Меѓународната и Европската федерација на новинари
(ИФЈ) и (ЕФЈ) се приклучија на нивната британска
подружница, Националниот синдикат на новинари
(НУЈ) во силната осуда на Предлог-законот за
истражни овластувања кој претставува закана по
правото на приватност, слободата на изразување и
истражувачкото новинарство, давајќи ѝ на владата
широки овластувања за шпионирање.
Новиот предлог-закон и дава на
државата едно од најекстремните
овластувања на шпионирање

Повеќе

Новиот предлог-закон и дава на државата едно од
најекстремните овластувања на шпионирање во
развиениот свет чие влијание ќе се почувствува во
целиот свет.

Самостоен синдикат на новинари и медиумски работници

Билтен
Новинарство – женска професија со која управуваат мажи

Октомври 2016

Иако новинарството сè повеќе станува женска
професија, жените се и понатаму помалку платени
од мажите, покажало истражувањето на Европскиот
институт за родова еднаквост, како и дека во 2010
година, 70 проценти од дипломираните студенти по
новинарство во Европската Унија биле жени. Без
оглед на тоа, на жените им е многу потешко да
напредуваат во кариерата.

Повеќе
Против неказнивоста на насилството врз новинари

Меѓународната федерација на новинари (ИФЈ),
најголемата организација на новинари со 600.000
членови, денес ги предизвика владите да покажат
политичка воља во справувањето со неказнивоста
на насилството врз медиумските работници во
светот.ИФЈ, која евидентираше 66 убиства од
почетокот на година, ја припишува постојната
медиумска безбедносна криза на неуспехот на
владите да ги казни оние кои се закануваат,
напаѓаат и убиваат медиумски работници.
Повеќе

На жените во медиумите им е
многу потешко да напредуваат во
кариерата

Црн биланс
Листата на ИФЈ на
земји со највисока
стапка на смртност во
2016 година ги
вклучува воените зони
во Авганистан (11),
Ирак (7), Сирија (5),
Јемен (5) и Пакистан
(5).

Отфрлени обвиненијата против Ејми Гудман
Судот на округот Мортон во Северна Дакота ги
отфрли обвиненијата против американската
новинарска и водителка на емисијата „Демократија
сега!“ („Democracy Now!“) Ејми Гудман поради
известувањето за протестот против нафтоводот во
Дакота.

Ејми Гудман обвинета за
известувањето за протестот во
Дакота

Пред судот во Мортон, опкружена со поддржувачи,
новинарката рече: „Голема чест е да се биде овде
денес. Одлуката на судијата да го отфрли обидот на
државниот адвокат Лад Ериксон да процесуира
новинари – во овој случај мене – е голема победа на
првиот амдандман.“

Повеќе
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Билтен
Дали е дигитализацијата закана за новинарството?

Ноември 2016

Иднината на новинарството е дилема која
целосно ќе дојде до израз преку сè
поприсутната дигитализација на медиумите. На
издавачите и медиумските претприемачи им
требаат пари за да ја „потурнат“ дигиталната
трансформација и да го обезбедат нејзиниот
опстанок на пазарот.

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

Робот-новинар на
иднината
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.

