Самостоен синдикат на новинари и медиумски работници

Билтен
Политиката на насилство е поразена

Април 2017

Новинарските екипи кои ја следеа седницата на
Собранието на 27 април беа изложени на вербално и
физичко насилство од страна на разулавена толпа која
влезе во законодавниот дом. ССНМ и ЗНМ нема да
престанат со активностите кои ќе резултираат со
изведување пред лицето на правдата на сите кои ни
покажаа до каде и кон каде водат политиките на омраза,
поделба и на замолчување на новинарите

Повеќе

Тамара Чаусидис (ССНМ)
Томислав Кежаровски
(ЗНМ) 28.април 2017

Ќе се испитува работењето на менаџментот на
МПМ
ССНМ преку адвокатска канцеларија покрена постапка за
утврдување злоупотреба на службена должност и
овластувања, склучување на штетни договори и други
незаконити дејства кои влијаеле на солвентност на
Медија принт Македонија која е доводена до затворање и
отпуштање на вработените. Сакаме токму преку случајот
со МПМ да покажеме дека медиумите безоглед дали се
приватни или јавни се компании кои имаат исклучително
важна општествена улога и токму затоа се и општествено
одговорни да не дозволат да станат алатки за
спроведување тесни интереси на бизнис и партиските
центри на моќ. Доказите за раководењето со фирмата не
застаруваат.

ВАЖНО
Адресата на ССНМ е
улица Рајко Жинзифов
бр.22 Скопје.
Канцеларијата е дел од
Социјалниот центар
„Дуња“ Телефонот е
(2) 2671201. Мобилен
075 353 353 . Работно
време на
канцеларијата на ССНМ
е од 10 до 16 часот.

„Утрински весник“ и „Вест“ излегоа за последен пат

Со пари во шише
новинарите на Утрински и
Вест го одбележаа
последниот работен ден

Причина за затворањето на медиумите е лошата
финансиска состојба на компанијата, фирмата „Графички
центар“, која е сопственик на Медиа Принт Македонија
(МПМ), издавач на Дневник, Утрински весник, Вест,
Македонски спорт, Теа модерна и порталот
Телеграф.Дневник и понатаму ќе излегува во печатено
издание, Теа Модерна ќе излегува во рамките на Дневник,
а од МПМ ќе истапи Македонски спорт. Во електронските
изданија на Утрински и Вест, пак, ќе останат да работат
неколкумина новинари. Самостојниот синидикат на
новинари и медиумски работници месеци наназад водеше
беспоштедна борба со менаџерскиот тим на „Медиа Принт
Македонија“ за заштита на правата на вработените.
Залудни беа обидите на менаџерите на МПМ да се
затскријат зад законите. Јасно се видоа нивните нечесни
намери и обидите за „трансфер“ на новинари, тајно и
надвор од законот.

Повеќе
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Билтен
Како да останете безбедни додека покривате
насилни протести

Април 2017

Последните напади врз новинарите за време на протести
значи дека е право време да се анализираат ризиците со
кои се соочени новинарите додека покриваат насилни
демонстрации. Секоја ситуација е различна, и секој
новинар и редакција мора да носат одлуки врз основа на
условите и ризиците кои ги наметнува ситуацијата. Сепак,
според искуствата на новинарите кои покривале немири,
постојат некои безбедносни мерки кои новинарите можат
да ги применат.

Повеќе
Понуда за колективно осигурување
Многумина покриваат протести како независни новинари
без каква било институционална врска со медиумска
организација која би можела да ги поддржи. Во најголем
број случаи дури и фриленсерите немаат здравствено
осигурување.ССНМ обезбеди понуда за колективно
осигурување.
Бидејќи станува збор за колективно осигурување ССНМ
мора да обезбеди одреден број членови. Доколку сте
заинтересирани се што треба да направите е да бидете
член на ССНМ, да ни испратите мејл и телефон за контакт
на следнава адреса ssnm.info@gmail.com

Напад врз новинарска
екипа на протестите За
заедничка Македонија

Safejournalists.net:

Статистика за нападите
врз новинари од
регионот на едно место

Повеќе
Фридом Хаус: Медиумите во Македонија не се слободни
Македонија бележи пад во слободата на медиумите
бидејќи владејачката партија ја зголеми контролата врз
вестите преку нова телевизиска станица, и поради
зголемените физички опструкции или напади врз
новинарите се вели во извештајот на Фридом Хаус за
слободата на медиумите за 2017 година.

Фридом Хаус: Власта во
Македонија ја има контролата
врз јавниот сервис

Повеќе

Во Македонија, владејачката партија има значителна
контрола врз начинот на пренесување на вестите преку
јавниот сервис и пријателски настроените приватни
медиуми, и новинарите кои известуваа од противвладините
протести беа под закана од напади, вклучително и од
страна на полицијата, се вели во извештајот во кој
Македонија има 64 поени и е во групата на земји каде нема
слобода на медиуми.
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Билтен
Репортери без граници: Македонија е лошото
момче на Балканот
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Македонија се најде на 111 место од вкупно 180 места
на последното рангирање на „Репортери без граници“
за слободата на медиумите. „Слободата на медиумите е
намалена во целиот регион, но ерозијата на владеењето
на правото е највидлива во Македонија, земја кандидат
за членство во ЕУ. Политичката нестабилност влијае на
работата на новинарите, а притисокот од страна на
владејачката партија доведе до тоа извесни медиуми да
се самоцензурираат“, се вели во извештајот.

Повеќе
Македонија со најлош
резултат од сите балкански
и европски држави

Информациска војна
Да се контролираат информациите денес, се чини, е
најважната работа во идеолошката и политичката борба.
Да се вметне лажна или двосмислена информација е уште
поважно. Се чини дека денес е најважно да се збуни, да
се внесе сомнеж и да се насочи вниманието на други
работи. Информациските експерти велат дека во
последно време поворно е оживеана тактиката на „а што
е со“ (whataboutism).Имено, се работи за омилениот
маневар на советските политичари за време на студената
војна (осмислен во лабораториите на КГБ) – на секое
непријатно прашање да одговараат со противпрашање кое
нема врска со темата.

Повеќе

ВАЖНО!
Ги потсетуваме членовите
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.

Програма за заштита на новинари
Новинарите во цела Европа се соочени со заплашување,
цензура, закани со смрт и апсења. Затоа Eвропскиот центар
за печат и слобода на медиумите ЕЦПСМ нуди практичен
облик на солидарност – нов циклус на програмата
„Новинари на престој“ (JiR) кој трае од јули 2017 до
јануари 2018.

ЕЦПСМ ја смета оваа програма за
конкретен и долгорочен придонес
кон кампањата за слобода на
медиуми и плурализам во Европа

На учесниците ќе им биде обезбедено сместување во
Лајпциг и дополнителна поддршка од Центарот. Покрај
месечната стипендија од 1000 евра, ЕЦПСМ на новинарите
ќе им ги покрие патните трошоци, визите и приватно
здравствено осигурување и, доколку е потребно,
психолошка помош.
Може да се пријават личности кои најмалку пет години
професионално работат во новинарството и кои доаѓаат од
28-те земји на ЕУ вклучително и Русија, Белорусија,
Украина, Молдавија, како и земјите од Западен Балкан,
Турција и Кавказот.
Пријавувањето може да се изврши најдоцна до 12 мај 2017
година на адресата journalistsinresidence@ecpmf.eu а
повеќе информации, јавете му се на Кристиан Шулт на: +49
341 200 403 13 или schult@ecpmf.eu.
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Билтен
КОНКУРС:Награда за истражувачкото новинарство
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Централната европска иницијатива (ЦЕИ) и Медиумската
организација за Југоисточна Европа (СЕЕМО), во
специјално партнерство со Медиумската програма за
Југоисточна Европа на Конрад-Аденауер-Штифтунг (КАС),
објави повик за апликации за 2017 година за Наградата за
извонредна заслуга во истражувачкото новинарство на
ЦЕИ СЕЕМО. Повикот е поделен на две категории:
„Професионални новинари“ (4.000 евра) и „Млади
професионални новинари“ (1.000 евра)

Повеќе
Повик за истражувачки стории
Центарот за граѓански комуникации и партнерските
организации БИРН и НВО Инфоцентар објавуваат повик за
истражувачки стории во рамките на ЕУ проектот
„Истражувачко новинарство за поттикнување реформи “.
Во рамките на овој повик најмалку четири новинари ќе
бидат избрани да работат на истражувачки стории кои
треба да бидат насочени на прашањето на евроатланските
аспирации во контекст на демократските реформи со
компаративна анализа на состојбите во земјите членки и
во Македонија.

Повеќе

Повикот е поделен на две
категории: „Професионални
новинари“ (4.000 евра) и „Млади
професионални новинари“ (1.000
евра)

Зашто да се биде член
Секој синдикален член
ужива вистинска, а не
само формална заштита.
Единствено синдикатот
е законски овластен да
преговара со
сопствениците на
медиумите .

Правата во медиумите се уште на лажичка

Дебата за професионалните и
работни права во медиумите

Повеќе

Новинарите иако пишуваат за правата на работниците по
другите гранки и дејности, најчесто молчат за сопствените
права како вработени. Тие не ретко се подложни на
злоупотреба од работодавачите со најчесто објаснување
дека така налага природата на работата или пак, многу
често нема никакво објаснување. Судејќи според
состојбите, се чини дека и новинарите и медиумските
работници, генерално го прифаќаат објаснувањето како
аксиома. Причините не се наивни и за потценување, но
целата состојба нема да се промени воопшто доколу
останат индиферентни. Една од причините што
придонесува кон ваквата состојба е и фактот дека
новинарите и медиумските работници често не знаат колку
денови годишен одмор им следува според Законот, кој е
начинот на исплата на плата, регулирање на работа на
празник, услови на сменска работа, компензирање на
прекувремени работни часови. ССНМ спроведе анкета за
познавањето и почитувањето на професионалните и
работни права во редакциите. Резултатите се презентирани
на дебата одржана на 6 април во Клубот на новинарите

Самостоен синдикат на новинари и медиумски работници

Билтен
Првомајски проглас
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Нема демократија без социјална правда и економска
рамноправност! Работничките права се подлога на сите
останати граѓански права, бидејќи 99% од луѓето ја
обезбедуваат својата елементарна егзистенција преку
својот труд. Традицијата нè обврзува, но современата
работничка стварност десеткратно повеќе нè притиска да
излеземе на улиците на Меѓународниот ден на трудот. На
1 Мај огласуваме нова етапа во нашата синдикална борба,
во која здружено мораме да се фатиме во костец со
угнетувањето кое ни иде од различни страни.

Повеќе
Првомајски протест и скара
Самостојниот синдикат на новинарите и на медиумиските
работници (ССНМ) ве повикува на првомојаски протест во
понеделник во 12 часот на плоштадот Карпошово
востание . По протестот ССНМ ве кани на првомајска
скара во дворот на Социјалниот центар „Дуња“ на улица
Рајко Жинзифов број 22 во Скопје.

1 Мај, плоштад Карпошово
востание (Дом Ибн пајко)
во 12 часот

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

Правилникот за правна помош
е усвоен во 2011 година

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.ССНМ обезбедува бесплатна правна помош на
начин што ангажира адвокат, кој на сметка на Синдикатот
врши бесплатно советување, составување писмена и
застапување на членовите на ССНМ пред суд или управни
органи, додека пак од друга страна членовите се должни
сами да ги подмируваат судските такси за тужба и одлука и
евентуално таксите за редовни и вонредни правни лекови и
изведување на докази (вештачење, увид и слично).

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.

