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Вовед 

 
 
Да се организираме – Синдикалниот прирачник за новинари изготвен да им помогне 
на синдикатите на новинари во целиот свет. Тоа е основен текст кој може да се користи 
како вовед во синдикалното организирање на новинарите. Наменет е првенствено за: 
 

 членови и потенцијални членови 
 лидери на синдикати 
 синдикални едукатори. 

 
Овој прирачник се обидува да покаже дека квалитетот на работните услови на 
новинарите е клучен фактор во создавањето на демократска медиумска култура. Без 
социјална правда и правичност на работното место, невозможно е да се зборува за 
уредничка независност или слобода на печатот. 
 
Информациите наведни во овој прирачник пополнуваат една посебна празнина во 
основните алатки за обука за новите синдикати и идните синдикални лидери кои се 
обидуваат да се постават како вистинска сила за подобрување на работните услови на 
новинарите.  
 
Модели на синдикално организирање 
 
Материјалот во овој прирачник во најголем дел се темели на традициите на 
синдикалното организирање во Европа и Северна Америка, но не промовира ниту еден 
конкретен модел.  
 
Во повеќето земји, правата на работниците и активностите на синдикатите се 
дефинирани со закон. Некои држави им даваат право на некои признаени групи да 
преговараат. Во други, процесот на индустриски односи е оставен на раководството и 
работниците самите да се организираат без мешање на државата. Во повеќето држави, 
индустриските конфликти се предмет на форми на арбитража или постојат правни 
ограничувања на правото на штрајк. 
 
Во некои држави, новинарите се принудени, поради локалните правила, самите да се 
организираат во две паралелни организации со истите членови: професионално 
здружение кое ќе се занимава со етички прашања и синдикат кој ќе се занимава со 
синдикални прашања. Во други пак држави, новинарскиот синдикат може и да преговара 
за плати и да се бори за етички права. Ваквиот унифициран приод е пожелен, но често не 
е практичен поради локалните услови. 
 
Многу,  но не сите од примерите во овој текст се европски, каде синдикалното 
организирање ги има своите корени, но регионалните услови се важни и во секоја земја 
новинарите мора да обезбедат дека нивните синдикати се организирани во согласност 
со локалние традиции и регулативи. Синдикалните обучувачи или лидери надвор од 
Европа можат да го дополнат текстот со сопствени регионални и национални примери. 
Од учесниците не треба да се очекува да ги увезат овие модели и алатки на синдикално 
организирање. Наместо тоа, тие треба да истражат како ваквата форма на организирање 
може да се прилагоди на нивните околности. 
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Да се организираме – Синдикалниот прирачник за новинари може да се користи 
заедно со серија други прирачници на Меѓународната федерација на новинари (ИФЈ) 
изготвени во изминатите години со фокус на прашања од особено значење за 
синдикатите. Тие ги вклучуваат: прирачникот за фриленсери, прирачникот за авторски 
права, прирачникот за колективно преговарање и прирачникот на најдобри практики и 
работно време изготвени од работните групи на Европската федерација на новинари 
(ЕФЈ). За да пристапите до овие прирачници и дополнителни материјали, погледнете ја 
интернет верзијата на Да се организираме – Синдикалниот прирачник за новинари 
на www.ifj.org. 
 
Едукативна алатка 
 
Прирачникот може да се користи како основа за семинари, секој дел за одделна тема. 
Обучувачите може да ги изберат релевантните делови според потребите на групата, да ја 
искористат содржината како вовед во секоја тема и да ги заменат информациите со 
сопствени примери од, и релевантни за, земјата или регионот на учесниците. 
 

 Оваа обука не е замена за знаење и искуство од прва рака. Листа на проверка на 
прашања и теми за дискусија се наоѓа на крајот од секој дел. Тие се дизајнирани да 
го искористат искуството кое групите веќе го имаат и да обезбедат практични 
задачи за учесниците, правејќи ги информациите релевантни за нивните 
национални услови.  

 
Општи цели на прирачникот 
 

 Да им даде самодоверба на синдикалните лидери и организатори за нивната 
улога и одговорностите во рамките на синдикатот 

 Да даде насока и јасни информации на идните синдикални лидери, 
овозможувајќи им да регрутираат и организираат нови синдикални структури 

 Да ја зајакне континуираната важност и значењето од независно, демократско и 
цврсто синдикално организирање за новинарите (членови и потенцијални 
членови).

http://www.ifj.org/
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ОСНОВИ: 

КАКО РАБОТАТ СИНДИКАТИТЕ 

 

ИФЈ и СИНДИКАТИТЕ НА НОВИНАРИ ВО 21-ИОТ ВЕК 
 

Проширена улога 
 
Крајот на Студената војна донесе многу промени и можности за новинарското 
синдикално движење. За ИФЈ, постоеше можност активно да се ангажира со целосно нова 
публика на новинарски организации и да ги обнови линковите со своите основачки 
принципи – утврдени во 1926 година. ИФЈ сакаше да ги унифицира различните култури 
на новинарски организации и да спроведе глобална програма за улогата на синдикатите 
во одбраната на професионалниот статус на новинарите.  Конкретно, таа разви програми 
за: слобода на печатот, етика, лобирање за реформи на законите за медиуми, 
трансформација на јавни радиодифузни сервиси и 
известување за човекови права, сите дизајнирани 
со цел да ја зајакнат улогата на новинарите во 
општеството, нивната независност и нивната 
посветеност во служба на јавноста.  
 
 
 

Потребата од слобода на печат и 
пристојни услови за работа 
 
Во исто време, ИФЈ ги прифати новите новинарски синдикати во своето членство, 
значително проширувајќи го опсегот и разновидноста на подружниците на ИФЈ. Денес, 
ИФЈ застапува повеќе од 160 национални синдикати во околу 120 држави. Во јадрото се 
традиционалните новинарски синдикати, но многу од нив се професионални здруженија 
чија задача е првенствено да се занимаваат со прашања како што се квалитетот и 
слободата на печатот.  
 
„ (ќе водиме) кампања против таканаречените анти-терористички закони кои директно 
влијаат врз слободата на печатот, слободата на изразување, граѓанските и 
политичките права“  
 

Националниот синдикат на новинари на Велика Британија на Конгресот 
наИФЈ во 2004 год. 

 
Додека овие групи често играле, а многу од нив продолжуваат да играат, критични улоги 
во борбата за демократија на нивните нации, сè повеќе им станува јасно дека 
вистинскиот новинарски квалитет и вистинската слобода на медиумите може да се 
постигне единствено со обезбедување на пристојни работни услови за новинарите. 
 
Новинарите не само што треба да ја извојуваат својата слобода од владите, локалната 
мафија или, во многу случаи, тешко вооружени паравојски, тие треба и да се изборат за 

ИФЈ – во неколку збора 
 Над 160 национални 

синдикати 
 Застапена во 120 држави 
 Повеќе од 500.000 членови 

Им нуди на новинарите служба за 

информации @Your Service 

(отворена за сите) 
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нивната независност од сопствениците на медиумите, корпоративните медиуми и 
нивните наметливи регионални и глобални структури.  
 
 

Кампањи на многу фронтови 
 

 ИФЈ промовира солидарност во развиените земји како реакција на нападот врз 
платите и условите за работа и постепената дерегуларизација на трудот. Тоа се 
спроведува преку работни групи на европско ниво, како што е Експертската група 
на фриленсери, Експертската група за работнички права и Експертската група за 
авторски права. 

 Како дел од глобалната кампања на ИФЈ „Да ги 
спасиме јавните сервиси за сите“ која започна во 
2001 година, беше воспоставена Експертска 
група за јавни медиумски сервиси во Европа во 
2005 година. Нејзината цел е да ја адресира 
заканата по опстанокот на европскиот модел на 
јавен медиумски сервис наметната од 
комерцијалното лоби кое ги гледа јавно 
финансираните медиуми како нечесна државна 
субвенција спротивна на законот за 
конкурентност. 

 Советот за родова рамноправност беше 
воспоставен за времен на Конгресот во Сеул во 
2001 година. Тој ги надгледува кампањите и 
проектините активности за родова еднаквост на 
ИФЈ. 

 Одделот за безбедност и човекови права на ИФЈ 
води кампањи за поединечни случаи на кршење 
на правата на новинарите, дава соопштенија за 
медиумите и организира кампањи за лобирање 
и глобално пишување писма. Тој исто така 
управува со Фондот за безбедност на ИФЈ, 
наменет за новинари кои биле повредени како 
резултат на нивната работа. 

 Регионалните канцеларии на ИФЈ во Латинска 
Америка (Венецуела), Африка (Сенегал), Азија 
(Австралија) и Европа (Белгија) се одговорни за 
организирање регионални активности за 
солидарност и регионални проектни 
активности. 

 
  
 

Подготвени за големата битка 
 
Денес, ИФЈ е поголема и повлијателна од кога и да било. Покрај тоа, таа се докажала во 
средина која е сè понепријателски расположена кон синдикатите и традиционалните 
форми на колективно преговарање. Новинарските синдикати опстанале подобро од 
другите, но дури и во најорганизираните земји на Северна Европа, медиумските 
синдикати се под силен притисок од работодавците кои сакаат по секоја цена да ги 
избегнат националните колективни договори. Во Германија, двата новинарски 
синдикати го органиизираа својот прв национален штрајк во 40 години во јануари 2004 

 

Предизвици за 
новинарите во 21-иот 
век 
 

 подемот на 
интернетот и 
неговите 
импликации 

 постојаното 
воведување на 
нови алатки за е-
комуникација 

 подемот на 
различни 
електронски 
медиуми и 
следствениот пад 
на продажбата на 
весници 

 неверојатниот 
подем на фриленс 
секторот 

 влошувањето на 
квалитетот  

 мешањето на 
рекламирачите во 
уредувачките 
одлуки 



Организирај се! Синдикален прирачник за новинари 

 
година. Одѕивот беше разочарувачки и синдикатите беа принудени да прифатат делумно 
влошување на условите.  
 
21-иот век носи многу предизвици. ИФЈ се залага да ја врати рамнотежата во корист на 
новинарите, да подобри нивние услови и да обезбеди дека синдикатот е во сржта на 
борбата за квалитетно новинарство. 
 

„глобализацијата има штетен ефект по традиционалните вредности на 
новинарството како што работата на медиумските работници станува 
поинтензивна и предмет на неиздржлив стрес поради зголемената конкуренција“ 
 

                                                                               Извршен комитет, Конгрес на ИФЈ 2004 год. 
 
 
 

ЗОШТО СЕ НЕОПХОДНИ СИНДИКАТИТЕ? 
 

Колективно преговарање. Синдикатите се демократски организации кои избираат 
лидери да ги претставуваат во разговорите со работодавците. Повеќето работодавци се 
примарно заинтересирани за зголемување на профитот; синдикатот сака колку што е 
можно подобри плати и услови за своите членови. 
 
Заштита за работниците и синдикатите. Синдикатот може да им обезбеди бенефиции 
на своите членови кои се невработени или се наоѓаат во тешка состојба – но, пред сè, тој 
обезбедува солидарност. Кога сите се членови на синдикатот, поединците имаат 
колективна моќ. Тоа ги штити членовите од нечесни работни практики – како што се 
ниски плати, неправедно отпуштање и асоцијално работно време. 
 

Подобар живот за сите. Синдикатот постои за да 
ги подобри условите за живот на работниците и да 
им овозможи на членовите да ги изразат своите 
ставови за постојано менливите проблеми на 
општеството. Синдикатот ќе се здружи со други 
синдикати за да изврши влијание врз политичките 
институции. Луѓето не можат да работат 24/7 – 
повеќето имаат семејства и сите имаат социјални 
интереси. Овие аспекти од нивните животи треба 
да се заштитат и да се подобрат преку подобри 
служби за грижа за деца, училишта, образование и 
социјални и здравствени услуги.  
 
Решавање конфликти. Разликите помеѓу целите 
на раководството и интересите на синдикатот 
значат потенцијален конфликт. Улогата на 
синдикатот е да ги реши таквите конфликти и да 
постигне и одржи компромис. 
 
Интересите на работникот. Индустриските 
односи – соживотот на раководството и 
работниците – се во суштина одговорност на 
работодавците. Синдикатот постои за да обезбеди 
дека интересите на работниците не се заборавени 

Создавање на синдикатот во 
Днепродзержинск 
 

 Во 2001 година, платите 
доцнеа или целосно 
изостануваа 

 Осум новинари (од весникот 
„Собитие“) прекинаа со 
работа и добија поддршка од 
другите работници 

 Тие формираа комитет за 
штрајк и поднесоа барања 
(да бидат исплатени во 
целост, да нема неплатени 
смени, да се подобрат 
здравствените и 
безбедносните услови) 

 Раководството се согласи да 
ги исполни поголемиот дел 
од овие барања 

 Заостанатите плати беа 
исплатени и беше одобрено 
покачување од 10% 

Никој не беше отпуштен и односите 

помеѓу вработените и 

раководството се подобрија 
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и дека нивните потреби се задоволени. Без синдикат, секој е под ризик. Секој во 
редакцијата – од младите приправници до извршниот персонал – треба да биде член на 
синдикатот. 
 

„во повеќето земји кои произлегуваат од поранешниот Советски Сојуз, новинарите 
сè уште не можат да ја работат својата професија во клима на независност“ 
                                     
         Национален синдикат на новинари на Украина на Конгресот на ИФЈ во 2004 год 
 
 

Што конкретно им треба на новинарите 
 

 Заштита на персоналот и фриленсерите. На новинарите им требаат синдикати. 
Сите тие работници и потребна им е заштитата која ја дава синдикатот. 

 Глобални проблеми. Индустриските проблеми со кои се соочуваат новинарите се 
исти насекаде во светот: ниски плати, долго работно време, несигурност, ниски 
пензии, отсуство на осигурување и здравствени бенефиции, дискриминација на 
работното место, итн. Силата доаѓа преку солидарноста. 

 Етика и слобода на печат. Новинарите имаат поголема одговорност и кон 
нивната професија и кон јавниот интерес. 
Новинарите исто така треба да можат да ги 
одбранат своите професионални права во 
преговорите со раководството и треба да 
се застапуваат во прашања поврзани со 
етика и слобода на печатот. 

 Еднаквост за сите. Во новинарството, 
како и секаде, мажите и жените треба да 
уживаат еднакви можности и награди. 
Реалноста ретко е одраз на таа цел. Затоа 
родовата еднаквост треба да биде во сржта 
на стратегиите за синдикално 
организирање. 

 

 

ЦЕЛИ НА СИНДИКАТОТ 
 
 
Причините за синдикатите и зошто новинарите треба да им се приклучат се јасни, но 
потешко е всушност да се организираат членовите на синдикатот. Остатокот од овој 
прирачник дава осврт на различните аспекти на работење на синдикатите. Меѓутоа, 
корисно е да почнеме со анализа на главните цели на синдикатот и структурите 
потребни за успех. 
 
Долгорочна цел на синдикатот е да ја направи најдобрата зделка за своите членови и да 
создаде услови за нивен поквалитетен живот. Но како ќе го постигне тоа? 
 

Подобра плата и услови 
 

 Довербата на членовите во синдикатот ќе зависи од способноста на синдикатот 
да постигне напредок во делот кој го засега секој еден новинар – плата и услови. 
Работниците очекуваат да се преземат мерки за подобрување на работните 

Начела на синдикалното 
лидерство 

1. Поттикнете вклученост во 
синдикалните работи 

2. Обрнете внимание на 
проблемите на членовите 

3. Изградете организација за 
иднината 

4. Почитувајте ја еднаквоста и 
спротивставете се на 
дискриминацијата 

5. Постојано подобрувајте го 
односот со „јавноста“ 

Изградете однос со раководството 
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услови. Прашањето на плати, работно време и други секојдневни проблеми се од 
примарно значење за персоналот и следствено за синдикатот. 

 Основата на работата на синдикатот. Примарната цел на секоја синдикална 
организација е: а) да се идентификуваат проблемите на условите за работа, и б) да 
се изнајдат начини тие да се решат. 

 
 

Демократско делување 
 

 Откако синдикатот покажал дека може да преговара за подобри услови за своите 
членови, тој може да почне да го зголемува своето влијание. Неговите цели ќе 
вклучуваат организирање  на целокупната редакција на организацијата – т.е.  
регрутирање на сите новири кои работат.  

 Консултирање со членовите. За да биде успешен, синдикатот мора ефективно да 
ги претставува сите свои членови. Тој мора да цели да биде демократска 
организација. Членовите ќе имаат доверба единствено доколку видат дека 
синдикатот ги консултира, го зема предвид нивното мислење и им дозволува да 
имаат контрола врз она што се прави во нивно име. 

 
 

Солидарност 
 

 Силен тим. Со нивниот синдикат добро организиран, новинарите ќе сакаат да 
докажат дека се силен фактор во индустријата. Членството на сите новинари во 
синдикатот можеби е добар почеток, но може да не е доволно да се спречи 
објавување во случај на спор. Друга цел, оттука, е да се изгради солидарност со 
други групи на работници. 

 Рака под рака. Новинарите не работат сами во медиумите. Во суштина, тие 
работат во интегриран и кооперативен однос со други групи на работници – 
службеници, технички персонал, камермани, електричари итн. Добриот синдикат 
ќе го препознае тоа и ќе сака да воспостави тесни врски со други синдикати кои 
ги застапуваат овие работници. 

 
 

ВЛИЈАНИЕТО НА ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА 
 

 

Глобализацијата има огромно влијание врз медиумите и јавноста. Интернетот ѝ 

овозожува на јавноста пристап до вести од целиот свет и од огромен број извори. Global 

Broadcast News пренесува слики во живо од речиси секој агол на планетата во моментот 

на случување на конфликти, природни катастрофи и демократски револуции. 

Дигитализацијата ѝ овозможува на јавноста да ги селектира вестите кои сака да ги добие 

и до кои сака да има пристап сè подлабоко и подетално. И глобалните електронски 

медиуми се моќна сила во поткопувањето на авторитарните режими насекаде во светот. 

 

Тогаш зошто да сме загрижени? 
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Рејтинг! Концентрацијата и комерцијализацијата на медиумите водат кон општ колапс 

на вредноста на вестите. Вестите се селектираат, произведуваат и пакуваат во зависност 

од тоа која приказна ќе се продаде подобро, ќе добие поголем рејтинг и ќе ги направи 

среќни корпоративните спонзори. Тешко се наоѓаат сериозни вести произведени во 

интерес на јавноста. 

 Симплифицирање: денес, американската јавноста (и не само таа) се храни со 
информации за насилство и криминал, таблоидни стории за славните и временска 

прогноза. 

 

Глобална моќ. Моќта на мал број глобални конгломерати, од кои четворица или пет се 

главни играчи, се користи за воведување на флексибилни и нерегуларни услови, 

слабеење на професионалниот статус на новинарите и истиснување на синдикатите од 

редакциите. Видно е дека балансот на моќ е драматично поместен кон работодавците во 

глобалните медиуми, каде мерките преземени на локално и национално ниво може 

релативно лесно да се апсорбираат од страна на матичната компанија. 

 

 Подемот на фриленс новинарството го поттикнува неопходноста, бидејќи 

работодавците одбиваат да понудат договори на неопределено време подеднакво 
и на надежните и на искусните новинари. 

 

Доминација на пазарот. Транснационалните медиуми и прекумерната медиумска 

концентрација ја истиснуваат конкуренцијата и алтернативните извори на иформации. 

Сè повеќе, една или две компании кои ја злоупотребуваат нивната позиција на пазарот 

доминираат со медиумското сопствеништво за да ја истиснат конкуренцијата. Во такви 

околности, императив е да се обезбеди плурализам на информации во рамките на 

редакциите преку јакнење на контролата на новинарите врз нивната работа. Тоа може да 

се само направи ако новинарите се ефективно организирани. 

 

Транснационалниот ефект. Во меѓувреме, условите за новинарите во различни 

подружници на една иста транснационална компанија може драстично да се 

разликуваат, обично во склад со силата на локалната синдикална организација. Додека 

суштинската синдикална работа се организира на национално ниво, синдикатите сè 

почесто мора да бараат поддршка од колегите во соседните земји. За новинарите да 

одговорат на овој предизвик и да ги сочуваат нивните услови за работа, треба да научат 

да се организираат на глобално ниво. 

 ИФЈ е сè повеќе вклучена во воспоставување мрежи и синдикални структури во 
мултинационалните медиуми. Размената на информации за променливите 

практики на работодавците во различни подружници на иста медиумска 

компанија може да биде од суштинско значење за развивањето стратегии како 

одговор на мерките на раководството.  

 Во меѓувреме, во голем број земји, тесните врски помеѓу медиумските магнати и 

владата стануваат сè понепријатни и водат кон здружени кампањи со цел да се 

уништи јавниот сервис. 
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СТРУКТУРИ НА СИНДИКАТИ 
 

 

За да ги исполни целите кои погоре ги наведовме, новинарскиот синдикат мора да има 

ефикасна структура. Таа мора да овозможи директен контакт со членовите. Основната 

форма на синдикална организација треба да биде на ниво на работното место. Тоа може 

да биде локална подружница, дефинирана географски или според работното место. Тоа е 

почетокот на структурата на синдикатот. Мрежа на локални подружници дава основа за 

регионална и национална координација преку национален синдикат. 

 

Видови структури. Традиционално, новинарите се 

организирани или во гранкови синдикати или во 
новинарски – само групи. Деновиве, повеќето 

новинарски синдикати се организирани низ цели 

сектори – весници и издаваштво, радиодифузија, 

интернет, фриленсери, итн. 

Гранковиот синдикат вообичаено ги организира 

сите релевантни работници во медиумскиот 

сектор. Начелото кое тука се следи е дека 

обединувањето на сите работници во секторот 

овозможува максимална индустриска моќ во 

преговорите со раководството. 

Многу други новинарски синдикати, пак, веруваат 

дека клучот за силна и ефективна организација на 

новинари е во капацитетот да се застапува и штити 

идентитетот на новинарите како посебна 

професионална заедница. ИФЈ има синдикати-

членки од обете традиции и тие не се 

контрадикторни. Всушност, повеќето независни 

новинарски синдикати ја разбираат потребата од 

ефективна и добра соработка со други групи 

работници во медиумите и во рамките на 

гранковите синдикати.  Во секој случај, новинарите се залагаат за заштита на нивниот 

професионален идентитет преку внатрешните структури кои го одржуваат 

професионалниот идентитет на новинарите во рамките на поширокиот синдикат. 

Географски структури. Синдикатите се или силно централизирани или 

децентрализирани, давајќи им посебни овластувања на регионалните групи. Најчесто тоа 

е одредено од националните политички традиции. Во Германија, Италија и Бразил, на 

пример, каде политичката моќ е изразена преку динамичен регионален процес, 

новинарските синдикати се децентрализирани, при што најголемиот дел од 

секојдневните активности се вршат на регионално ниво додека националните 

активности се координираат преку федералните штабови. Во тие случаи, вторите во 

голема мера зависат од довербата и добрата волја на силните регионални групи на 

синдикатот.  

Велика Британија и Северна 

Ирска 

 Националниот конгрес на 

НУЈ (Националниот 

синдикат на новинари) е 

Годишната средба на 

делегати  

 На него се бира претседател, 

потпретседател, благајник и 

комитет со едногодишен 

мандат 

 Националниот извршен 

комитет (НЕЦ) се состои од 

тројца одговорни лица 

заедно со генералниот 

секретар, заменикот 

генерален секретар и 

претставници од сите 

сектори на членството 

Главната единица на структурата на 

НУЈ е географската подружница – 

тие испраќаат делегати на годишната 

средба и раководат со групи членови 

на одредено работно место 
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Во други држави, како што е Велика Британија, постои одреден степен не деволвирана 

моќ, но во суштина регионалните подружници се потпираат на централниот синдикат за 

насоки и поддршка. 

 

Одлучувачки тела. Секој синдикат треба да има демократска структура и избрано 

лидерство, на секое ниво. На национално ниво, постои избран национален совет или 

раководител. Овој совет е одговорен за организирање на синдикатот помеѓу конгреси 

или средби на национални делегати, кои во повеќето синдикати се одлучувачки тела 

 

 

 
Национален конгрес 

 
 
 
 
 
Совет на национален                                                                                   Регионална/градска 
          синдикат                                                                                                               организација     
 
 
 
 
                                                               Членство во подружници 
                                                                    на работното место 
 

Едноставна структура на синдикат 
 

 

Ваквата структура му овозможува на членството да има директен пристап до сите нивоа 

на носење одлуки во синдикатот – на локално, регионално и национално ниво. 

Националниот конгрес на синдикатот (состанок на делегатите) ја одредува 

политиката која членството треба да ја следи, во согласност со целите на синдикатот. 

Вообичаено се свикува еднаш годишно. 

Националниот совет на синдикатот – со членови избрани или од сите членови на 

синдикатот или оддели од синдикатот или на националниот конгрес – е одговорен за 

работата на синдикатот како што е утврдено од националниот конгрес. Вообичаено, сите 

редовно вработени членови на синдикатот поднесуваат извештај до нацоналниот 

конгрес, кој може да се свикува еднаш месечно или еднаш на два месеци. 

Доколку постои регионална или гратска структура, таа поднесува извештај до 

националниот совет помеѓу средбите на конгресот на синдикатот и се избира од 

локалните членови од областа која ја покрива. 
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Општото членство на Синдикатот во подрружници 
на редакции треба да имаат директен пристап до 
сите делови од структурата. Сите структури се 
различни во зависност од локалните услови и 
многу често законите утврдуваат како мора 
синдикатите да функционираат. Но 
демократските начела на учество  на членовите 
во работата на синдикатот се основните квалитети 
кои ја одредуваат ефективноста на која било 
синдикална организација. 
 
 

РЕГИОНАЛНИ РАЗЛИКИ  

И ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗДРУЖЕНИЈА 
 

 

 

Критериуми за членство во ИФЈ 
 
Синдикатите полноправни членки на ИФЈ доаѓаат 
од различни култури и традиции, секој со своите 
варијации во структурата, улогите и 

одговорностите на организацијата. Полноправното членство во ИФЈ е резервирано само 
за синдикатите, додека организациите кои немаат функција на синдикат, како што се 
професионалните здруженија, се примаат како придружни членки. 
 
Во пракса, полноправното членство е отворено за организации кои не се вклопуваат во 
традиционалната дефиниција на синдикат – тело со законско право да преговара во име 
на своите членови – сè додека тие ја поддржуваат синдикалната работа и имаат улога на 
синдикати во нивните земји. Ваквиот пристап ги прифаќа разликите помеѓу различните 
традиции во организирањето на новинарите, додека истовремено ја засилува 
централната важност на синдикалното организирање. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Данска 
 

 Годишниот конгрес на 
Синдикатот се свикува 
еднаш на две години 

 300-400 делегати го 
избираат лидерството на 
Синдикатот (Претседател, 
Потпретседател и Извршен 
одбор со 13 членови). 

 Сите членови, вклучително 
и студентите-членови, 
може да бираат делегати за 
Конгресот. 

 Локална редакција има 
право да избере делегат за 
секои 20 членови. 

 Студентите од новинарски 
и слични школи во 
рамките на медиумскиот 
сектор се прифаќаат како 
членови на Синдикатот (со 
тек на време може да 
станат полноправни 
членови). 

 

Германија – фунцкипнираат два мпдели 

Вп Германија има пкплу 100.000 нпвинари. Ппвеќетп пд нив, пкплу 60.000 се прганизирани вп еден пд двата 

наципнални синдикати. 

Ver.DI – ГРАНКПВ СИНДИКАТ 

Вп 2001 гпдина, нпвинарскипт синдикат IG Medien се сппи сп  Ver.Di. (синдикат сп 3 милипни членпви – најгплемипт 

независен синдикат вп светпт). Нпвинарите (пд печатените и аудипвизуелните медиуми) имаат независен пддел 

(ппранешнипт Германски синдикат на нпвинари – DJU) вп рамките на Ver.Di. 

Нпвинарскипт пддел се пбидува да ја кпристи стручнпста на ппгплемата прганизација и екпнпмиите на пбем за да 

пбезбеди ппвеќе услуги и да дпбие ппгплема индустриска сила пд пнаа кпја самп нпвинарите би мпжеле да ја 

пстварат. Какп резултат, нпвинарите имаат пристап дп над 100 регипнални канцеларии на ver.di  и мрежа адвпкати. 

DJU истп така има независни пдбпри на лпкалнп и наципналнп нивп кпи се фпкусираат на прпфесипнални прашаоа. 

DEUTSCHER JOURNALISTEN VERBAND (DJV) – СИНДИКАТ НА НПВИНАРИ 

DJV е и прпфесипнална прганизација и синдикат и пдржува дпбри врски сп DJV вп ver.di.  Тпј ги претставува 

нпвинарите вп сите сектпри и има децентрализирана структура сп регипнални групи кпи имаат значителна кпнтрпла 

и влијание врз разпјпт на синдикатпт. Членпвите на DJV силнп веруваат вп пдбраната на прпфесипналнипт идентите 

на рабптата на нпвинарите. 
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Оставина од Студената војна 

На пример, синдикатите од поранешните 
комунистички држави често имаат силна 
професионална традиција и работните 
прашања им ги оставаат на секторските 
синдикати. Тие често играле и 
продолжуваат да играат клучна улога во 
борбата за демократија. Меѓутоа, 
влијанието на екомомската транзиција и 
особено колапсот на условите по 
воведувањето на слободниот пазар убеди 
многу синдикати да ја комбинираат 
нивната професионална улога со сè 
поинтензивна акција за работнички права. 
 
 

 

Избалансиран став 
 
Најдобрите синдикати ги бранат и социјалните и професионалните права. 
Професионални проблеми – како што се квалитетот, независноста, цензурата, 
еднаквоста, етиката и слободата на печатот – може да бидат одлични агенти за 
регрутирање, особено во борбата за платформа за поголема демократија. Меѓутоа, 
долгорочно, синдикатите ја црпат својата сила и важност за членовите од способноста да 
влијаат и да ги подобрат нивните работни услови. 
 
 

                     

Здружение на нпвинари на Хпнг Кпнг 

• Извршен кпмитет кпј се бира еднаш 

гпдишнп сп тајнп гласаое 

• Гласаоетп се спрпведува пред 

Гпдишнптп спбрание, на кпе се пбјавуваат 

резултатите 

• Извршнипт кпмитет назначува 

Благајник и Секретар пд редпвите на свпите 

членпви 

Членпвите пд категприја „А“ гп зарабптуваат 

најгплемипт дел пд нивнипт прихпд пд 

нпвинарствп, членпвите пд категприја „В“ 

вклучуваат перспнал за пднпси сп јавнпсти а 

членпвите пд категпдија „С“ зарабптуваат 

ппмалку пд 50% пд нивнипт прихпд пд 

нпвинарствп 

Здружение на нпвинари на Бахреин 

 

• Истприја: Пснпванп вп 2000 гпдина за сите нпвинари независнп пд ппл, вера и 

наципналнпст 

• Сегашнпст: Бараоетп за преиначуваое вп статус на синдикат е пдпбренп пд страна 

на релевантните пргани; прв нпвинарски синдикат вп Гплфскипт спвет за спрабптка 

спставен пд шест члена (Бахреин, Саудиска Арабија, Катар, Пман, Пбединети Арапски 

Емирати и Кувајт) 

Иднина: Зајакнати права, пдбранети интереси и ппгплема слпбпда на изразуваое 
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ЛИСТА НА ПРОВЕРКА 1 

 
СТРУКТУРИ НА СИНДИКАТИ, ЦЕЛИ И ВЛИЈАНИЕТО НА 

ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА 
 
 

Вашиот синдикат во 21-иот век 
 

 Каква е историјата на синдикати во вашата земја? 
 Колку се тие ефективни и може ли да бидат посилни? 
 Кои се главните проблеми на синдикатите во вашата област? 

 
Дали на вашите новинари им се потребни синдикати? 
 

 Колку добро се организирани новинарите во вашата земја? 
 Кои се главните проблеми со кои се соочуваат? 
 Напишете некои од проблемите кои синдикатот би можел да ги адресира на 

вашето работно место. 
 Кои општи социјални проблеми би требало да бидат адресирани од страна на 

синдикатот? 
 Дали новинарските синдикати треба да дискутираат за проблемите за кои 

известуваат нивните членови? 
 Дали начелото на колективно преговарање е прифатено во вашиот регион? 
 Дали сметате дека во вашата земја има слобода на печатот? 

 
 
Цели на синдикатот 

 Кои се според вас главните цели на синдикалното делување? 
 Напишете ги трите главни проблеми со кои се соочени вашите новинари. Како 

можат да се решат? 
 Дали редовно се состанувате со претставници на други групи работници? 
 Како може да се постигне солидарност со другите работници? 

 
Влијанието на глобализацијата 
 

 Кое е главното влијание на глобализацијата во вашиот регион? 

 Дали имате новинари кои се принудени да работат како фриленсери поради 
недостатокот од работни места со полно работно време? 

 Во вашиот регион, дали сметате дека намалувањето на бројот на работни места за 

новинарите е последица на глобализацијата? 

 Дали сте во контакти со новинари кои работат за истиот медиум во други делови 
од светот? 

 Кои се придобивките од глобализацијата? 

 

Структури на синдикати 

 Каква е структурата на вашиот синдикат? 

 Може ли да се подобри? Дали овој прирачник ви даде некои идеи? 

 Дали ги знаете правилата на вашиот синдикат? 
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 Дали одржувате годишно собрание? Дали е добро посетено? 

 Дали членовите сметаат дека се доволно консултирани во работењето на 
синдикатот? 

 Дали привлекувате нови членови со услугите кои ги нудите, со силата и угледот 
на вашиот синдикат, со неговите постигнувања за членовите или со чувството за 

солидарнот кое постои? 

 

 

 

 

Собрание на ССНМ 2012 година 
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ОСНОВИ: 

ДА СЕ ФАТИМЕ ЗА РАБОТА 

 

 

РЕГРУТИРАЊЕ 
 

 

Крвотокот на синдикатот е  активното учество на неговите членови. Моќта на 

синдикатот произлегува од неговата репрезентативност. Првата задача за членовите на 

синдикатот е да организираат кампања за регрутирање насочена кој секој еден 

новинар кој би можел да се приклучи. 

Посебна одлика на синдикатот е тоа што 

членувањето е индивидуално. Секој новинар кој ќе 

стане член се поврзува со синдикатот на личен 

начин. За разлика од „компаниските синдикати“ каде 

работодавецот ги принудува вработените да се 

зачленат, еден вистински синдикат сака неговите 

членови да се приклучат доброволно. Меѓутоа,  со 

станувањето член, новинарот се согласува да 

прифати одредени одговорности и да споделува 

одредени привилегии со другите членови. 

Неколку правила за подобност 

На сите овие прашања може да се одговори 

едноставно и самоуверено, под услов да постои 

основна подготовка. Затоа: 

Научете ги правилата на вашиот синдикат 

и разберете ја неговата структура.  Треба 

точно да знаете колку чини членството за 

не се најдете затечени од  некои прашања 

 Д
Дознајте зошто некои потенцијални 

членови не се приклучиле. Дали не биле 

поканети? Дали имале претходно лошо 

искуство со вашиот или друг синдикат?  

 О
Објаснете како синдикатот може да им 

помогне на новите членови преку 

конкретни примери.  

 

1. Ппдпбри плати и услпви 

2. Заштита на рабптнптп местп 

3. Правна ппмпш вп случај на 

прпфесипнални прпблеми 

4. Одбрана на кпдекспт на 

пднесуваое на нпвинарите 

5. Ппздрава и ппбезбедна средина 

6. Наспки за хпнпрари за 

фриленсери 

7. Спвети за автпрски права 

8. Еднакви права и мерки прптив 

секпј вид дискриминација 

9. Медунарпдна прес карта 

10. Бенефиции вп случај на бплест 

 

Какп да се регрутираат нпви  

членпви. Размислете кпи прашаоа би 

ги ппставиле пние кпи не се членпви: 

• Зпштп ни е пптребен 

синдикат? 

• Какви услуги ќе ми пбезбеди 

синдикатпт? 

• Кплку ќе ме чини? 

• Штп треба да правам? 

• Дали ќе ми ја загрпзи 

кариерата? 
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ПОТРЕБА ОД МАРКЕТИНГ КАМПАЊА 

Секој синдикат треба да има достапни материјали кои 

ги објаснуваат придобивките од членството. Таквите 

материјали треба да бидат едноставни и директни.  

Осмислете ја кампањата во согласност со локалните 

околности. Подгответе материјали кои одговараат на 

околностите во кои се наоѓаат членовите кои сакате да 

ги регрутирате и бидете добро информирани. Откако 

ќе бидат регрутирани, новите членови секогаш ќе 

паметат што им било кажано. Важно е да не се даваат 

лажни ветувања. Бидете реални додека ги истакнувате 

придобивките од здружениот пристап на новинарите 

за подобро утре. 

 Д
ополнителни придобивки. Можете да ги споменете 

дополнителните 

придобивки кои ги дава синдикатот поради 

неговата положба да преговара привлечни зделки 

за производи и услуги. 

 Има место за сите. Синдикатот е демократска 

организација. Откако ќе станат членови, сите може 

да влијаат врз работата да синдикатот и да 

учествуваат во неговите активности. Запомнете, 

регрутирањето е начин на распределување на 

работните обврски – новите членови треба да се 

охрабрат да земат активно учество. 

 

 

Запомнете ги основните принципи на синдикалната 

демократија 

Бидете слободни – приклучете се кон синдикатот.  Потенцирајте дека 

приклучувањето кон синдикатот е израз на лична слобода. Луѓето немаат многу лична 

слобода на работното место: само доколку се обединат со другите новинари тие можат 

да ги натераат уредниците и работодавците да ги слушнат и да ги почитуваат основните 

слободи на синдикатот да се  организира, да ги застапува и да ги штити своите членови.  

Професионално, исто така, слободата на новинарот зависи од поддршката на неговите 

или нејзините колеги. 

 

Со таа слобода доаѓа и одговорност. Како со повеќето слободи, поединците мора да 

прифатат одговорност. Како што плаќањето даноци ви дава право на образование и 

здравство, членарината во синдикатот ви го обезбедува правото на синдикална заштита. 

Членовите мора да ги прифата правилата на синдикатот. Тие исто така ја прифаќаат и 

потребата да ги почитуваат одлуките донесени од мнозинството кога тоа е направена на 

фер и правичен начин. 

Сите членови имаат 

еднакво право да: 

 Учествуваат во 

работата на 

синдикатот 

 Гласаат 

 Се кандидираат за 

позиција во 

синдикатот 

 Го изразат својот 

став за работењето 

на синдикатот 

Бидат консултирани за 

работата на синдикатот 

● ● ● 
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Синдикатот – отворен за сите. Многу од ова се чини очигледно но сепак ќе биде новина 

за приправниците кои само што почнуваат, за фриленсерите и оние кои работат со 

половина работно време а кои често се чувствуваат изолирани (особено ако работат од 

дома), и за оние новинари кои ги игнорирале овие проблеми во минатото. Во синдикатот 

има место за секој. 

 

 

 

 

 

 

 

СЛЕДНА ГЕНЕРАЦИЈА НОВИНАРИ 
 

 

Синдикатот треба да биде отворен за сите – вклучувајќи ги и оние 

кои сега почнуваат 

Во изминатите децении повремено се  јавуваше одреден анимозитет помеѓу вработените 

новинари (со полно работно време) и фриленсерите. Вработените новинари се плашеа 

дека фриленсерите претставуваат закана бидејќи би работеле повеќе часови за пониски 

плати. Постои можност, во некои земји, слична ситуација да постои и денес, каде младата 

генерација се доживува како закана по постарите новинари. Новодојденците можеби би 

прифатиле пониски плати (за да влезат во професијата) и имаат познавања од новите 

технологии што подразбира дека можат (и сакаат) да работат повеќе работи 

истовремено.  

 

Фатете ги додека се млади 

Една од примарните задачи на синдикатот е да обезбеди дека не постои конфликт 

помеѓу различните генерации во светот на новинарството.  Нема ограничен број на 

работни места – професијата е доволно голема и зрела да прифати новинари од сите 

возрасти. И синдикатот ќе биде посилен доколку прифати млада крв во своите редови – 

тоа е единствениот начин на кој може да расте и да се развива. Тој мора да таргетира и 

регрутира новодојденци во професијата, бидејќи тие се исто толку потребни колку и 

стариот лисец. Запомнете, дури и стариот лисец не може да стои во место – сите 

новинари мора да се прилагодат на променливите услови и новите технологии. (Види 

дел за обука.) 

 

Зошто се потребни помлади новинари? 

Данска – причини да се пристапи кон синдикатот 

 Членовите може да побараат помош од експерти во синдикатот 

 Членовите го добиваат списанието на синдикатот, два пати месечно 

 Синдикатот им нуди на членовите осигурување по намалени цени 

 Синдикатот организира фестивал за членовите 

 Колективните договори им даваат право на членовите на платен одмор за обуки за 
доусовршување 
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1. Студентите се иднината – фатете ги на прагот (од синдикатот) и ќе ги имате 

засекогаш.  На пристапувањето кон синдикатот мора да се гледа како на прв, и 

основен, чекор во светот на новинарството. 

2. Помладите генерации немаат добра слика за синдикатите. На нив често се гледа 

како на застарени и неважни. За тоа е виновен синдикатот, не тие. Синдикатот 

мора да ја пренесе својата порака и да покаже дека е релевантен за младата крв на 

професијата. 

3. Стравовите на членовие мора да бидат: а) слушнати, и б) одговорени. Со 

променливата демографија, возраста е сè помалку фактор. Младите се често 

експлоатирани – ним им треба синдикатот и тие му требаат на синдикатот! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Како да ги привлечете? 

 Организирајте посети на универзитети и училишта, организирајте разговори за 

новинарската професија.  

 Развијте програми за обука за млади новинари кои ги адресираат нивните 
актуелни потреби. 

 Прашајте ги на која професија сакаат да ѝ се приклучат – онаа без права и без 
награди, или онаа со вистински права и вистински награди. 

 Организирајте студентска секција и најдете организатор на студенти – сторете го 

тоа сега! 

 

 

 

Слобода на печатот – уште една причина да се стане 

член на синдикатот 

Не треба да се забоорави дека слободата на печатот игра 

улога во негувањето на здрави демократии и слободни 

општества.  Особено во конфликтни и пост-

конфликтни зони, новинарите се соочуваат со смрт и 

затвор за да пренесат вести. Слободниот печат е дел од 

вистинското демократско општество – ако верувате во 

слободен печат, приклучете се кон синдикатот! Веднаш 

ќе добиете илјадници работници на ваша страна. 
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ОДГОВОРНИ ЛИЦА НА СИНДИКАТОТ 
 

 

Одговорните лица се во првите линии на синдикалните сили соочени со работодавците. 

Во повеќето европски синдикати, клучните играчи се синдикалниот претставник, 

секреторот и благајникот. Сите овие одговорни лица треба да можат да организираат, 

преговараат, бидат добри администратори и пред сè да бидат добри претставници. Но не 

се плашете. На секое работно место има членови на синдикатот кои се од калибарот 

потребен за синдикално лидерство. 

 

Синдикален претставник 

Синдикалниот претставник е постар портпарол на синдикатот и е клучна фигура во 

синдикалната организација. Членството ќе ги следи иницијативите на синдикалниот 

претставник. 

Вообичаено, синдикалниот претставник е постаро 

одговорно лице на канцеларијата. Тие мора да бидат 

вешти во синдикалните работи и почитувани од 

страна на раководството поради нивното 

принципиелно и чесно работење. Тие мора да бидат 

добро информирани за работата на синдикатот и мора 

да ги разбираат проблемите за кои членовите бараат 

решенија. 

Работни обврски. Синдикалниот претставник ги води 

локалните преговори, ги организира другите 

одговорни лица и комитетот на конкретното работно 

место, и е одговорен за врските со националните 

синдикални одговорни лица и претставници на други 

синдикати. 

Дали е тоа работа за супер маж (или жена)? Можеби 

звучи застрашувачки, но не е. Единствено бара некој со висок интегритет кој 
сфаќа дека  неговата/нејзината улога е да зборува во име на членовите. Добрите 

синдикални претставници го темелат своето лидерсто на средбите на членството. 

Некогаш можеби нема да се согласат со сè што е одлучено. Меѓутоа, поради 

синдикалното начело на колективна одговорност, синдикалниот претставник 

секогаш ќе ги застапува ставовите на членовите пред раководството. 

 

 

Секретар на синдикатот 
 
Позиција која е подеднакво суштинска за успехот на локалната организација.  Тие се 
одговорни за водење целосна евиденција за сите активности на синдикатот, водење 
записници од состаноци на синдикатот и подготовка на кореспонденција. 
 

Одговорни лица 

 

Синдикален претставник: 

најстариот претставник на 

синдикатот, лидерот. 

 

Секретар: лицето одговорно за 

водење евиденција на 

состаноци и дистрибуција на 

соопштенија. 

 

Благајник: лицето одговорно 

да обезбеди дека долговите на 

унијата се платени и за 

креирање на локален фонд за 

членовите. 
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 Доколку постои тешка (и важна) работа која треба да се сработи во локалната 
организација,  тогаш таа се сработува тука.  Добриот секретар ќе редовно ќе ја 
ажурира евиденцијата на синдикатот. Лиците на оваа позиција мора да знае за сè 
што се случува  (и што се случило) во синдикатот.  

 Иако новодојденците би се плашеле да преземат ваква одговорност, оваа работа 
може да биде едноставна за некој кој е добро организиран. 

 

Благајник на синдикатот 
 
Благајникот е третата, но во никој случај помалку важна, од постарите работни позиции. 
Ако има еден проблем од кој страдаат сите синдикати, тоа е да се натераат членовите да 
плаќаат членарина. Благајникот е одговорен да обезбеди дека членарината се плаќа. 
 

 Неплатени членарини. Членовите на пропуштаат да платат намерно, но освен 
доколку не се поттикнат со воведување на поедноставен систем на плаќање – 
автоматско одбивање од плата, на пример, - тие може лесно да „заборават“ да ја 
платат. Може да има и проблем, на пример, со членови кои се задолжуваат (кон 
синдикатот) и кои не се во состојба да го исплатат износот кој го должат. 

 Едноставен систем на плаќање. Единственото решение е системот на плаќање 
да се направи колку што е можно поедноставен (и побезболен). Наплаќањето на 
членарината треба да биде одговорност на некој кој е допадлив и 100% чесен. 

 Водење на сметките. Благајникот ќе ги води сметките на синдикатот, ќе 
соработува со националната синдикална организација и банката и ќе организира 
локален фонд за активностите на синдикатот во канцеларијата. Тој/таа работи 
директно со членовите и изготвува редовни финансиски извештаи за членството 
– најмалку еднаш годишно. 

 

Комитет на работното место 
 
Кога синдикатот е организиран во големи медиуми (како што се големи новински или 
телевизиски куќи или радио центри), често е неопходно да се формира комитет кој ќе им 
помогне во работата на одговорните лица. Вообичаено таквите комитети се составени од 
постари одговорни лица, заедно со претставници од секој оддел од редакцијата – 
помошници уредници, известувачи, итн. 
 

 Улогата на комитетот е да ги води постарите одговорни лица помеѓу 
состаноците на целото членство. Комитетот треба секогаш да ги застапува 
желбите на членството. Тој треба да ги поддржи одговорните лица кога нема 
услови да се свика состанок – на пример, за време на долги преговори со 
раководството. 

 Можни членови/задачи: комитетите добро работат кога нивните членови 
преземаат одредени задолженија за да ѝ помогнат на синдикалната организација 
– одговорно лице за еднаквост, одговорно лице за пензии, хонорарен советник и 
одговорно лице за социјална помош се само некои од позициите кои членовите на 
комитетот би можеле да ги преземат. 

 Членството носи одлуки. Комитетот постои да го распредели работниот товар а 
не да го замени членството. Сите важни дефинитивни одлуки, решавање спорови, 
прифаќање договори, подготовка на тужби, итн. – треба да се носат на 
состаноците со целото членство. 

 
 

Избор на одговорни лица 
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Бидејќи синдикатот е демократска организација, редовните избори се најдобар начин да 
се одржува контакт помеѓу членовите и одговорните лица. Сите постари претставници и 
членови на комитетот треба да се бираат на годишна основа. Синдикалната организација 
која не организира редовни избори брзо ќе почне да ја губи контролата врз (и почитта 
на) своите членови. Колку и да се добронамерни и да мислат дека знаат што е добро за 
членовите, доколку одговорните лица немаат верба да се стават на гласање, ќе зборуваат 
само во свое име. 
 
 
 
 

СОСТАНОЦИ НА СИНДИКАТОТ 
 
 
 

Најважниот контакт кој членовите меѓусебно го имаат се 
состаноците на синдикатот. Тие се фокалната точка на 
синдикатот во секоја канцеларија (или подружница) и ја 
одразуваат силата (или слабоста) на организацијата. Добар 
показател за активноста на синдикатот е колку често 
синдикатот се состанува. 
 
Направете го состанокот интересен! Денешниот начин на 
живот не ни остава многу слободно време. Никој нема „време 
за губење“. Доколку сакате состаноците да бидат добро 
посетени, мора да ги привлечете членовите. Агендата мора да 
е интересна – направете ја таква и членовите ќе дојдат. 
Состаноците исто така мора да бидат делотворни. Запомнете: 
празните дискусии ќе привлечат ограничен број на учесници – 
вообичаено само оние кои сакаат да зборуваат. 
 

Обидете се со неутрален претседавач 
 
Често е корисно претседавачот на состанокот да не биде некој 
од синдикалните одговорни лица. Синдикалниот претставник 
и другите одговорни лица природно ќе зборуваат на 
состаноците и покренуваат предлози; претседавачот од друга 
страна (вообичаено) не покренува предлози и е по правило 
неутрален. 
 
На мали работни места може да не прави разлика, но во 
големи канцеларии може да е неопходно да се избере 
неутрален претседавач на состаноците. Совет: бирајте нов 
претседавач на секој состанок. 
 
 

Исклучоци од правилото 
 
Можноста да се држат состаноци во просториите на 
компанијата и во работно време е важен фактор за синдикатот 
да може да ги застапува своите членови. Доколку 

Правила за здрави 

спстанпци 

 

1. Клучпт за успешен 

спстанпк е ппдгптпвката. 

2. Пдгпвпрните лица 

на синдикатпт треба да 

ппдгптват јасна и 

еднпставна агенда – без 

премнпгу тпчки. 

3. Агендата треба да 

спдржи актуелни и важни 

прашаоа кпи треба да се 

дискутираат. Никпј не сака 

да губи време. 

4. Пднапред 

најавете гп спстанпкпт. 

5. На спстанпкпт 

треба да има ред – секпј кпј 

сака треба да дпбие збпр. 

6. Членпвите на 

синдикатпт треба да  

усвпјат „правила“ кпи 

претседавачпт ќе ги 

кпристи за да пдржи ред. 

7. Вп канцеларијата: 

Ппдгптвете и ппстирајте 

известуваоа за спстанпкпт, 

или ппделете им на сите 

членпви. 

Кпга е сппдветнп, 

спстанпците држете ги вп 

прпстприите на 

кпмпанијата и вп рабптнп 

време. Тпа е вппбичаена 

пракса – спстанпците на 

синдикатпт се дпбри 

рабптните пднпси. 
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работодавецот не даде таква можност, тоа е прашање кое ќе треба да се адресира. 
 

Состанокот 
 

 Секретарот треба да изготви записник од претходниот состанок и да подготви 
информации за кореспонденција 

 Благајникот треба да изготви финансиски извештај – за секој состанок. 
 Членовите и одговорните лица треба да подготват предлози за состанокот. 

Методична дискусија може да се води единствено кога присутните се фокусирани 
на дебатата – како, на пример, по предлог кој претходно им е доставен на сите 
членови во писмена форма. 

 Одговорните лица треба да подготват информативни извештаи за секоја точка 
која треба да се дискутира.  Членовите треба да се поканат да поставуваат 
прашања пред дискутирањето на предлозите, за да можат во целост да ја разберат 
темата пред нив. 

 
Една типична агенда би можела да изгледа вака: 
 
 
........................................... Синдикат на новинари. Состанок на ............... подружница одржан 
на ......................... во .............................часот. 
 

1. извинувања за отсуство 
2. записник од последниот состанок 
3. кореспонденција 
4. финансиски извештај 
5. извештај на синдикалниот претставник 
6. главна точка 
7. разговори за плата/одговор на раководството 
8. гостин на состанокот на подружницата – законодавство за авторски права 
9. други прашања 
10. датум, време и место на следниот состанок 

 
 
 
 

Состаноците како редовен настан 
 

 Месечни и годишни. Состаноците треба да се одржуваат редовно. Најдобро би 
било еднаш месечно. Секогаш има прашања за кои треба да се дискутира. Секоја 
година членовите треба да учествуваат на годишно собрание на кое се дискутира 
за политиката на синдикатот, се врши избор на одговорни лица и се утврдуваат 
правилата на синдикатот. 
 

 Посебни теми.  Често е корисно да се организираат дискусии на посебни теми. 
Така, тие може да бидат предмет на исцрпни дискусии и да охрабрат поголема 
посетеност на состанокот. Некои типични теми би можеле да бидат: 
 

 Еднаквост на работното место – што значи тоа за новинарите? 
 Што да сторат фриленсерите кога им се доцни со исплата? 
 Вознемирување и малтретирање на работното место 
 Корисен софтвер и технолошки совети за новинарите 
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 Авторски права 
 Цензура. 

 
Во овие случаи, дебатата може да ја води член или пак може да се покани надворешен 
експерт кој ќе зборува на темата. 
 

 Главна точка за контакт за членовите. Состанокот на синдикатот е корисен 
начин на градење на довербата на членовите. Запомнете дека за 90% од 
членовите на синдикатот единствениот контакт со синдикатот е преку 
состанокот во канцеларијата. Успехот на овие состаноци ќе биде клучен за 
постигнувањето солидарност помеѓу младите членови и одржувањето на нивната 
почит кон синдикатот. 

 
 
 

 
 
Состанок на ССНМ 
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ЛИСТА НА ПРОВЕРКА 2 
 

 
РЕГРУТИРАЊЕ, СЛЕДНА ГЕНЕРАЦИЈА, ОДГОВОРНИ ЛИЦА НА 

СИНДИКАТОТ И СОСТАНОЦИ 
 
 

1. РЕГРУТИРАЊЕ 
 Кога организирате кампања, кој треба да биде регрутиран – приправници, 

фриленсери, работници со половина работно време? Можете ли да се сетите на 
други групи? 

 Дали вашиот синдикат има подготвено материјали за регрутирање? Тие може да 
вклучуваат: придобивки од членувањето во синдикатот, колку чини, зошто се 
синдикатите важни, што вклучува членството, итн. 

 Кои се придобивките од пристапувањето во вашиот синдикат? 
 Што може да сторите да привлечете повеќе членови? 
 Дали имате членови кои си заминале? Зошто? 

 
2. СЛЕДНА ГЕНЕРАЦИЈА 
 Дали во вашиот синдикат таргетирате млади членови? 
 Колкав процент од вашите членови се помлади од 25 години? 
 Дали постои анимозитет помеѓу различните генерации во вашиот синдикат? 
 Дали вашите помлади членови се чувствуваат како да припаѓаат во синдикатот? 
 Дали имате организатор на студенти? 
 Дали се вашите млади членови активни во синдикатот? 

 
3. ОДГОВОРНИ ЛИЦА 
 Трите клучни улоги се: синдикален претставник, секретар и благајник. Дали 

имате повеќе членови кои би можеле да ги преземат овие одговорности? 
 Доколку не, што може да сторите да ја подобрите ситуацијата? 
 Дали имате членови кои се одговорни за фриленсери? Обуки? Еднаквост? 

Социјална помош? Вашата интернет страница? 
 Избори – дали одржувате годишни собранија? 

 
4. СОСТАНОЦИ НА СИНДИКАТОТ 
 Колку често  свикувате состаноци? 
 Дали се добро посетени? Ако не, што мислите зошто? 
 Дали сте се обиделе да вклучите посебни теми во агендата или да повикате 

реномиран гостин (како што е предложено во прирачникот)? 
 Дали имате стандардна агенда и дали им се доставува на членовите пред 

состаноците? 
 Кои се главните проблеми кои влијаат на состаноците на синдикатот во вашиот 

регион (геогафска поставеност, отсуство за просторија за состанок, отпор на 
раководството, апатија)? 
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ПРАВА НА НОВИНАРИТЕ 

 
 

ПРВА ЦЕЛ – МИНИМУМ ПРАВА 
 

 
Фокусирајте се на основите 
 
Како што е веќе објаснето, регрутирањето е прв приоритет на секој нов синдикат.за да го 
одржи и да продолжи да го зголемува своето членство, синдикатот мора да направи 
опиплива разлика... брзо. Членовите се збогувале со своите пари еднаш; сега треба да се 
убедат повторно тоа да го сторат. Националните колективни договори се вообичаено 
нереални во оваа фаза. Тие поверојатно ќе бидат успешни откако синдикатот регрутирал 
доволно членови и развил доволно мускули. Па, од каде да се почне? 
 

1. Идентификувајте проблеми и 
поплаки. Синдикатите треба да ги 
знаат своите членови. Конкретно, 
тие треба да знаат што ги 
мотивира членовите да пристапат 
и какви проблеми и поплаки 
имаат. Тоа може да се постигне 
единствено со прашување. ИФЈ 
предлага спроведување на општа 
анкета и изготвување на „извештај 
за националниот статус на 
новинарите“ на кој ќе се темелат 
идните барања за колективни договори. 
 

2. Станете препознатливи. Без препознатливост, синдикатот не може да ги 
застапува своите членови за да ги реши нивните проблеми и поплаки.  
 

3. Воспоставете дијалог со раководството. Решенијата како што се тужба или 
штрајк се знак на пропаднати преговори. Поради трошоците и ризиците кои ги 
подразбираат, овие мерки треба да се применуваат како секундарно или последно 
решение. Така, првиот приоритет на синдикатот треба да биде да започне 
разговор.                                                       

 
 
Но, препознатливоста и ефективниот дијалог не доаѓаат автоматски. Многу синдикати 
сфаќаат дека прво треба да ја демонстрираат нивната сила. Подолу се неколку важни 
прашања кои синдикатот треба да ги адресира од првиот ден. 
 
 
 

Воспоставете го правото на здружување 
 

Типични проблеми на украинските новинари 
 

 Долго работно време, значително над 
границата од 40 часа неделно 

 Плата поделена на формален и 
неформален дел 

 Произволни одлуки за плата, како и за 
казни и одбивања од плата 

 Игнорирано право на годишен одмор 
 Отуство на колективни договори 

Медиуми кои се политички ангажирани 
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Конвенциа 87 (Слобода на здружување и заштита на правото на организирање, 1984) на 
Меѓународната организација на трудот (ИЛО) им го даде правото на работниците да 
воспоставуваат и да се приклучуваат кон организации по нивен избор (видете го делот 
за ИЛО за повеќе информации). Доколку некој член е изложен на заплашување и закани 
поради неговото членство во синдикатот, синдикатот треба да ги разгледа следните 
опции: 
 

 Обратете се директно на работодавецот (пример на дијалог) 
 Консултирајте се со адвокат по трудово право 
 Организирајте јавни кампањи / демонстрации/ прес конференции 
 И... доколку работодавецот е транснационална компанија, контактирајте други 

синдикати за поддршка. 
 

Воспоставете почитување на постојното трудово право 
 
Работодавците низ светот постојани ги кршат законите за труд, често без да бидат 
казнети. На новинарите не им се даваат соодветни договори, не се плаќаат редовно, не се 
плаќаат воопшто или не се компензираат за повторено користење на нивните 
материјали како што бара законодавството за авторски права. Новинарите се исто така 
незаконски отпуштани. Синдикатот, затоа, треба да развие стратегија за адресирање на 
најосновните и фундаментални работни услови. 
 
Очигледните прекршувања на законот може да се решаваат на суд – но тоа може да е 
скапо, а на синдикатот му се потребни ресурси. Кои се другите опции? 
 

1. Изградете фонд за правна помош од членарините 
2. Обидете се да добиете пониски цени од адвокатски фирми кои сакаат да 

помогнат, како што се адвокати за човекови права 
3. Аплицирајте во националниот синдикален центар за пристап до нивните правни 

услуги 
4. Приоритет нека бидат оние случаи за кои веројатноста да се добијат е поголема 
5. Воспоставете историја на случаи на добиени пресуди 
6. Заштедете ги парите за судски трошоци така што ќе преговарате  директно со 

работодавецот за промени во нивната практика на вработување. 
 
Најчесто најголемата пречка е да се убедат поединци да покренат тужба. Новинарите 
често се плашат дека поради таквиот чекор ќе им биде потешко да најдат работа во 
иднина. Синдикатот мора да развие аргументи за да го надмине тоа, на пример: 
 

 Работодавците ќе ве почитуваат само ако барате да бидете почитувани 
 Работодавец кој нема да сака да вработи новинар кој го тужел претходниот 

работодавец веројатно не ги нуди најдобрите услови 
 Кога сите новинари би биле спремни на таков чекор, поединци нема да бидат 

таргетирани 
 Не заборавајте на сите новинари кои биле жртви на слично однесување. 

 
При редовно и конзистентно кршење на законите, некои синдикати успешно повикале 
владини инспекции да ги надгледуваат условите за вработување и да ги казнат 
сопствениците. Дали е тоа опција за вас? 
 

Дали се работнците пријавени на цела плата? 
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Во многу земји, новинарите добиваат основна плата и дополнителни примања во 
зависност од учинокот. Пријавена е само основната плата и се плаќа пензиско и 
инвалидско осугурување пресметано врз основа на тој износ. Дополнителните плаќања 
не се пријавуваат. Синдикатот мора да развие стратегија да се справи со овој проблем, 
бидејќи ниските основни примања значат дека новинарите: 
 

 ретко имаат доволно за живот 
 имаат несоодветен пензиски надомест 
 избегнуваат да земат одмор стравувајќи дека ќе ги загубат дополнителните 

примања 
 се сооучесници во кршење на законот 
 се попокорни на работодавецот и поранливи на корупција 
 се наградуваат за квантитет наместо за квалитет. 

 
 
Како може синдикатот да реагира? Една од најголемите пречки е фактот што 
новинарите се најчесто соучесници во ваквата пракса. Некои се подготвени да прифатат 
ваков начин на плаќање, бидејќи легализирањето би значело намалување на крајниот 
износ кој го добиваат. Синдикатот треба прво да се обиде да го утврди обемот на 
проблемот и да бара начини да го реши – и со членовите и со работодавците. 

 
Запомнете, таквите пракси исто така ги изложуваат работодавците на потенцијални 
проблеми со даночните органи. Во многу земји, властите ги игнорираат незаконските 
пракси додека не стане корисно да се испратат инспектори. Тоа често се прави 
селективно и со цел да се таргетираат медиуми чие известување не е толку 
„благонаклонето“ кон власта колку што таа би сакала. 
 
 

Транснационална и регионална солидарност 
 
Во денешниот глобализиран свет, сè повеќе медиуми се во сопственост на сè помалку 
групи. Често медиумите со седиште во странство инвестираат без да преземат 
секојдневна контрола на управување. Како резултат, тие без проблем ќе затворат очи 
пред праксите на работодавците. Синдикатите можат да ги принудат компаниите да 
преземат одговорност за условите во нивните подружници. Компаниите се чувствителни 
кога се работи за нивниот имиџ и меѓународно организирани повици може да ги убедат 
да го подобрат однесувањето. Синдикатот треба да ги искористи новинарските 

Историја на пресуди на Стразбург 
 

 Во 2002 година, Европскиот суд за 
човекови права пресуди дека 
синдикалното застапување е човеково 
право 

 Daily Mail одби да им ги покачи 
платите на новинарите кои не сакаа да 
го напуштат синдикатот 

 Судот донесе едногласна пресуда во 
корист на новинарот Дејвид Вилсон од 
Велика Британија 

 



Организирај се! Синдикален прирачник за новинари 

 
синдикати во другите земји во кои инвестирала компанијата за да организира 
регионална прекугранична реакција. Синдикатот може и треба да ја контактира ИФЈ за 
помош. 
 
 

Конечно, изградете чувство на корисност и клупски менталитет 
 
Градењето синдикат и постигнувањето подобри услови може да биде долг и 
фрустрирачки процес. Духот мора да се задржи и членовите мора да чувствуваат дека се 
дел од група. 
 
Многу синдикати организираат годишни настани за доделување награди на новинари, 
разговори и дебати. Некои имаат сопствени центри за обука со пристап до компјутери, 
библиотека и кафуле, така обезбедувајќи еден вид социјално свратилиште за 
новинарите. 
 

„Задача на државата е да обезбеди дека членовите на синдикатот не се спречени 
или ограничени во користењето на синдикатот како нивен претставник во 
уредувањето на нивните односи со работодавецот“ 
 
   Пресуда на Европскиот суд за човекови права, 2002 

 

  

КОЛЕКТИВНО ПРЕГОВАРАЊЕ 
 

 
Моќта на синдикатот се темели на неговата способност да ја претставува работната сила 
преку „колективно преговарање“. Типична дефиниција е дадена од Wikipedia 
(http://en.wikipedia.organizations): 
 

Колективно преговарање е процес на преговарање помеѓу синдикати и 

работодавци (претставувани од раководството) во однос на условите на 

вработување, како што се плати, работно време, услови за работа и процедури за 

поплаки, како и за правата и одговорностите на синдикатите. 

Договорите помеѓу синдикатите и работодавците утврдуваат две главни работи: Услови 
– плата, работно време, одмори и други бенефиции за новинарите опфатени со 
договорот, и Процедури  - како раководството и синдикалните претставници ќе 
решаваат одредени несогласувања за дисциплински постапки, здравје и безбедност, итн. 
 
 
 

Среќен Бпжиќ – на хрватски начин 

Вп 2003 гпдина, ракпвпдствпт на хрватскипт дневен весник „Вечерои лист“ ги ппвлече бпжиќните бпнуси кпи 

им следуваат на рабптниците сппред кплективнипт дпгпвпр. Кпга рабптниците прганизираа петиција за 

заедничка тужба прптив кпмпанијата, нпвинарите ппчнаа да дпбиваат закани и да бидат заплашувани. 

Синдикатпт на хрватските нпвинари ппбара ппмпш пд австрискипт нпвинарски синдикат бидејќи „Вечерои 

лист“ беше вп сппственпст на автстриската групација Styria (делумнп сппственпст на австриската римпкатпличка 

црква). Кпга црквата  сфати дека ситуацијата ќе се пбелпдени вп јавнпст, даде упатства случајпт да се реши сп 

синдикатпт. 

http://en.wikipedia.organizations/
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Потенцијални конфликти 
 
Договорите се најчесто компромиси помеѓу работодавците и синдикатите. Постојат 
голем број потенцијални области на конфликт и тие мора да бидат решени: 
 

 Финансиски: работодавците ќе се противат на секакви зголемувања на 
трошоците и намалувања на профитот, додека синдикатите ќе се обидуваат да ги 
подобрат платите. 

 Улоги и одговорности: на работното место: раководството ќе инсистира на 
„правото да управува“ додека синдикатите ќе бараат право да бидат вклучени во 
одлуките кои ги засегаат работните животи на членовите на синдикатот. 

 Работни услови: синдикатите секогаш ќе преговараат со раководството за 
подобрување на работните услови. Барањата ќе се разликуваат и ќе ги одразуваат 
локалните услови – на некои места, кратењето на работното време е поважно, на 
други пак приоритет се подобри плати. 

 
Кога времињата се тешки – на пример, при висока невработеност – улогата на 
синдикатот може да стане дефензивна и главната цел да биде заштита на придобивките 
за кои тој веќе се изборил. 
 

Правна рамка 
 
Некои синдикати тврдат дека колку помалку законот има да каже за односите помеѓу 
раководството и синдикатите, толку подобро. Тие велат дека на раководството и 
синдикатите треба да им се дозволи да практикуваат слободно колективно преговарање. 
Во идеални услови, синдикатите треба да бидат ослободени од мешање, тие треба да 
можат да изготвуваат и усвојуваат сопствени правилници, да избираат сопствени 
одговорни лица и да одлучуваат за нивните политики. Но светот не е идеален. Во многу 
земји има закони кои ги уредуаат работните односи. 
 
Некои од овие закони се добри, некои не толку добри. Работниците во сите земји се 
едногласни дека нивното право да членуваат во синдикат треба да биде гарантирано. 
Најдобар начин тоа да се стори е да се усвојат и спроведат закони за таа цел. Веќе 
постојат неколку важни меѓународни договори по тоа прашање (види дел за 
Меѓународна организација на трудот – ИЛО, страна 35): 
 

 Конвенција 87 на ИЛО вели:  „Работниците имаат право да воспостават и да се 
приклучат кон организации по сопствен избор.“ Преку 100 влади во светот ја 
ратификувале оваа конвенција. 

 Конвенција 98 од ИЛО вели: „Работниците треба да уживаат заштита од акти на 
антисиндикална дискриминација во однос на нивното вработување.“ До сега, 
преку 120 влади ја ратификувале оваа конвенција. 

 
Во многу земји, конвенциите се пресликани во законите. Законите се, секако, повеќе од 
едноставна заштита утврдена во овие конвенции. Некои земји имаат многу едноставно 
законодавство, додека други имаат детални и многу комплицирани работни кодекси. 
 
 

Познавање на локалните закони 
 
Важно: одговорните лица на синдиктите и претставниците треба да ги знаат законите и 
регулативите во нивните земји. Најдобар начин да се одредат локалните услови и 
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работните закони е преку контактирање на вашето здружено тело на Меѓународната 
конфедерација на слободни синдикати (ИЦФТУ). 
 

 
 
Законот може да влијае врз колективното преговарање на многу начини. Тој може да го 
дефинира правото на синдикатот на признание и предметите на преговарање, и може да 
го ограничи опсегот на договорите. За да имаат корист од процесот на колективно 
преговарање, синдикалците мора да се запознаат со таквите регулативи. Во спротивно, 
постои ризик да го прекршат законот или да не можат да ги искористат придобивките на 
заштита кои ги дава законот.  
 
 

Прв чекор – подготовка 
 
Тоа вклучува градење на силна синдикална организација, познавање на потребите на 
членовите и предлагање решенија за нивните проблеми. Постојат два вида на договори 
кои ги опфаќаат новинарите – национални и компаниски. 
 

 Национални договори: ги дефинираат минимум стандардите за условите за 
вработување во целата земја. Таквите договори може да бидат корисни бидејќи 
гарантираат одредени стандарди за членовите кои работат во изолирани 
канцеларии или кои работат во области каде синдикатот не е добро организиран. 
Националниот договор треба да усвои основна рамка, но не треба да го спречува 
синдикатот да работи на дополнителни подобрувања на локално ниво. 
 

 Компаниски договори: пред да поднесе барање, синдикатот мора да се осигура 
дека има апсолутно точна претстава за тоа што сакаат членовите. Овој процес на 
консултации е дел од начинот на кој се гради силен синдикат. Членовите мора да 
се чуствуваат лично вклучени. 
 

Препорака за клаузули кои треба да се вметнат во колективните 
договори 
 
Прирачникот на ИФЈ за колективно преговарање предлага клаузули дизајнирани да се 
обезбеди уредувачка независност за новинарите преку колективни договори со 
издавачите и радиодифузерите. ИФЈ препорачува новинарските синдикати да го 
побараат следното како основен минимум: 
 

Глобални синдикати 
 
На меѓународно ниво, постојат две главни синдикални групи – Меѓународната федерација на национални 
синдикални центри и Гранковите меѓународни федерации на работници од посебни индустрии. 
 
Меѓународната конфедерација на слободни синдикати (ИЦФТУ) е создадена во 1949 година и има 233 
здружени организации во 154 земји на сите пет континенти, со 145 милиони членови (40% жени). 
 

 Таа има три главни регионални организации, АПРО (Азија и Пацифик), АФРО (Африка) и ОРИТ 
(Америки). Таа исто така има блиски врски со Европската конфедерација на синдикати (ЕТУЦ) (која ги 
вклучува сите европски членки на ИЦФТУ). 

 
Постојат 10 глобални федерации на синдикати кои претставуваат работници во посебни индустрии. ИФЈ е 
глобален синдикат за новинари. Во текот на 2006/2007 се формираше нов меѓународен центар, кој ги обедини 
ИЦФТУ, Светската конфедерација на трудот и Глобалната федерација на синдикати. 
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„Препознавајќи ја особеноста и специфичноста на новинарската работа, 
работодавецот се обврзува да ги охрабрува новинарите да се приклучат и 
да останат членови на синдикатот, и се обрзува да го почитува правото 
на учество во синдикалните работи. Ваквата обврска се наметнува во 
согласност со следните прифатени начела: 
1) Новинарите се слободни да делуваат, пишуваат и зборуваат во 

согласност со нивната совест, без да бидат инхибирани од закани за 
отказ или дисциплински мерки од каков било вид; 

2) Главниот и одговорен уредник е слободен да прифаќа или одбива 
придонес на новинар без оглед на ставовите на раководството, 
рекламирачите или синдикатот, под услов синдикатот, доколку верува 
дека таквата слобода е или била злоупотребена, да може да поднесе 
поплака и да се повика на процедурата за решавање спорови...“. 

 
ИФЈ исто така предлага новинарските синдикати да се обидат да ја инкорпорираат во 
колективните договори таканаречената „Клаузула на совесност“. 
 
Новинарите имаат право да одбијат задача која е во спротивност со етичкиот кодекс на 
синдикатот. 
 

 

ИЛО И ОЕЦД 
 
 

Историјат  
 
Меѓународната организација на трудот (ИЛО) е основана по завршувањето на Првата 
светска војна со цел подобрување на работните услови (преку регулирање на работното 
време и понудата на работна сила, преку спречување невработеност и преку заштита на 
работниците од болест и повреди како резултат на работата). 
 
Подоцна, Декларацијата од Филаделфија (1944) ја призна „свечената обврска“ на ИЛО да 
промовира, „помеѓу нациите на светот“, програми со кои би се постигнала целосна 
вработености и би се подигнале животните стандарди, би се заштитил животот и 
здравјето на работниците во сите професии, би се овозможила грижа за деца и заштита 
на мајките и би се обезбедила еднаквост во образованието. 
 
 

Работни методи 

Како да се искористи ОЕЦД за мониторинг на мултинационални компании 
 
Синдикатите може да се обратат до Организацијата за економска соработка и развој во случаи на 
политики на вработување имплементирани од мултинационални компании кои не се во согласност 
со насоките на ОЕЦД за мултинационални компании. 
 
Тие вклучуваат право на синдикално здружување, недискиминација, забрана на детски труд или 
присилна работа, услови за колективни договори и стандарди на вработување кои не се помалку 
поволни од оние кои се применуваат од споредбени работодавци во земјата домаќин. 
 
Владите се обврзани да воспостават национални контакт точки на кои синдикатите ќе можат да се 

обратат во случај на прекршувања. За дополнителни информации, контактирајте го ТУАЦ, 

Синдикалниот советодавен комитет при ОЕЦД (www.tuac.org) 
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За да се постигнат овие цели, ИЛО усвојува регулативи или стандарди (во форма на 
конвенции и препораки) кои нациите се очекува да ги усвојат. 
 

 Конвенции: дизајнирани да бидат ратификувани како меѓународна спогодба. 
Постои редовна супервизија на начинот на кој овие „правни обврски“ се 
почитуваат и имплементираат. 

 Препораки: не се обврзни но даваат насоки за националните политики и 
активности. Тие се корисни во случаи кога е тешко да се утврдат универзални 
правила поради диверзитетот на националните услови. 
Меѓутоа, препораките претставуваат меѓународен консензус по одредено 
прашање и понекогаш се вклучени во националните закони за труд. 

 

Седум фундаментални конвенции 
 

1. Слобода на здружување и заштита на правото на организирање (Конвенција 
87/1948) 

2. Право на организирање и колективно преговарање (98/1949) 

3. Конвенција за присилна работа (29/1930) 

4. Конвенција за укинување на присилната работа (105/1957) 

5. Конвенција за дискриминација (111/1958) 

6. Конвенција за еднакви примања (100/1951) 

7. Конвенција за мининална возраст (Елиминација на детски труд, 138/1973). 
 
Околу 12 конвенции ги утврдуваат стандардите за работните услови кои вклучуваат 
минимални плати, слободни денови и одмори. Тие вклучуваат утврдување на минимална 
плата (131/1973), заштита на плати (95/1949), заштита на барањата на работниците 
(173/1992), неделен одмор (106/1957), платен одмор (132/1970), ноќна работа 
(171/1990) и работа со половина работно време (175/1994). 
 
 
 

ДОГОВОРИ – ПЛАТИ И УСЛОВИ 
 
 
Договорот за плати и услови е темелот на односите помеѓу синдикатот и раководството. 
Тој може да покрива само плати и работно време, или може да опфаќа и прашања како 
што се дисциплински постапки, авторски права, слободни денови, итн. 
 
Почетна точка: изберете прашања за кои членството ќе даде поддршка, пр. плати, 
намалување на асоцијално работно време, итн.  Тоа може да биде основа на барањето. 
Потоа прашања како што се број на вработени, технолошки вишок и право на 
консултации, еднаквост на работното место и заштита за млади новинари – се сите 
важни елементи на заштита кои треба да бидат вклучени во подоцнежни 
барања...нивното време ќе дојде.  
 

Како да подготвите барање 
 

1. Изберете комисија  да го подготви првичниот нацрт. Членовите на комисијата 
треба да се упатат да го користат искуството на другите синдикати, да ги следат 
советите на ИФЈ и потоа да предложат клаузули кои би се вклучиле во договорот. 
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2. Бидете прецизни: не велете „новинарите ќе работат 40 часа неделно со 1 час 
пауза за ручек секој ден“, кога всушност мислите „работната недела ќе биде 40 
часа за време на кои новинарите имаат право на пауза за ручек од еден час секој 

ден без одбивања од плата“. 
3. Внимавајте: внимателно и недвосмислено напишано барање ќе го намали бројот 

на аргументи за различни можи толкувања. 
 
 

Отворање на сите карти 
 
Во многу канцеларии не постојат пишани договори за одредени прашања. Новинарите 
работат според локалните обичаи и пракси, т.е. постои „разбирање“ помеѓу синдикатот и 
раководството. Често тоа опфаќа прашања како правото на одговорните лице на 
синдикатот да земат слободни денови за да посетуваат обука, итн. 
 
Важно е синдикатот јасно да идентификува каде постои такво „разбирање“, бидејќи тоа 
претставува важен дел од односот помеѓу синдикатот и раководството. За да откријат 
што точно опфаќаат пишаните и „обичајните“ договори, одговорните лица на 

синдикатот мора да се 
консултираат со целото членство 
пред да започнат да го 
подготвуваат барањето. 
 
Исто така запомнете дека 
барањето е изјава за вашите 
амбиции и дека договорот е 
компромис кој го постигнувате со 
раководството. Најважно е, затоа, 
да дознаете од членството кои се 
нивните прооритети. Во процесот 
на преговори, барањето веројатно 
ќе се промени и важно е 
одговорните лица на синдикатот 
да знаат кои прашања се 
најголемите препреки со кои се 

соочуваат членовите. 
 
 
 

Подготовка на предметот  
 
За да биде успешно, барањето за колективен договор мора да биде добро аргументирано. 
Прашањето не е само дали ќе се убеди раководството. Новинарите се интелигентни луѓе 
и ќе сакаат, со право, да бидат убедени дека барањето на синдикатот е поткрепено со 
докази. Така, одговорните лица на синдикатот ќе мораат да: 
 

 СЕ ИНФОРМИРААТ за профитот на компанијата и нејзините изгледи за следните 
години. Да ја проверат висината на платите на други места во компанијата и 
дополнителните бенефиции кои се плаќаат на постарото раководство. 

 СЕ ИНФОРМИРААТ за индустријата – какви се платите и условите на новинарите 
на други места? Какви договори постојат за работнците во споредбените 
професии? 

Обединување на синдикалните претставници 
 
Синдикатот на Велика Британија и Ирска, НУЈ, има 
иновативен метод на подготовка на колективни 
договори. Секоја година се одржува самит на кој 
присуствуваат синдикални претставници од 
регионалните весници. Тоа е можност за членовите во 
различни весници (но кои работат за ист 
работодавец) да разменат информации. 
 

 Се планираат националните барања 
   Се дискутираат модели на клаузули за 

договори 
 Се користи интернет база на податоци за да се 

утврдат стратегии на преговарање 
 Се договараат национални стратегии 
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 СЕ ИНФОРМИРААТ за националната економија и платите во другите индустрии. 
Кои се веројатните промени во трошоцоците за живот во иднина? 

 СЕ ИНФОРМИРААТ за политиката на синдикатот – кои се целите на синдикатот? 
Дали синдикатот сака да ја намали прекувремената работа? Дали има политика за 
зголемување на платите во согласност со растот на инфлацијата? 

 
 

Користете ги сите средства за да дојдете до информации 
 
Во 21-иот век, полесно е да се бараат информации за компании, организации, услови во 
други земји, национални плати и невработеност. Глобализацијата можеби ја отежни 
контролата врз влијанието на одлуките донесени на другата страна од светот, но светот 
е денес многу помал: луѓето може да побараат информации преку е-мејл и да добијат 
одговор за неколку часа. Пребарување на „плати за новинари во Западна Европа“ може 
веднаш да даде мноштво информации. Но внимавајте на „информациската 
преоптовареност“! Совет: види дел за е-организирање.  

 
 

 
Договорот за плати и услови ја уврдува основата на односот помеѓу синдикатот 
и раководството за сите други прашања 
 

 
Информации за овие прашања се исто така достапни и од други синдикати, од контакти 
внатре во компанијата, од владата. Одговорните лица на синдикатот имаат обврска да ги 
соберат кои податоци кои им се потребни. Самите факти можеби нема да го 
импресионираат работодавецот, но тие сигурно ќе добијат поголема поддршка од 
членовите кои ќе бидат поборбени доколку ја разберат неправдата која им се нанесува. 
 
 
 

Подготовка 
 
Тајната на успешното синдикално организирање лежи во знаењето како да се искористат 
знаењето, вештините, силата и борбениот дух на синдикатот на најефикасен начин. 
Поголемиот дел од времето синдикатот се справува со прашања кои бараат итно 

Содржина на едно типично барање 
 

 Признавање: правата на новинарите да се приклучат кон синдикатот, правото на синдикатот да ги 
претставува новинарите; правото на синдикатот да одржува состаноци во работно време во просториите 
на компанијата; правото на одговорните лица да бидат ослободени од работа кога имаат синдикални 
должности и можеби нешто за одбивање на членарина од плата. 

 Еднаквост: клаузула која обезбедува дека не постои дискриминација на работното место врз основа на 
пол, раса, боја, религија, политичка припадност, синдикална активност или членство. 

 Работно услови: работно време, одмор и друг вид отсуство од работа (смртен случај, породилно, итн.) 
трошоци, прекувремена работа, отпремнина, итн. 

 Плати: рангирање на плати според статус или возраст, бонуси – според работен стаж, итн. 
 Дисциплински постапки: Рамка за истражување и решавање на поплаки на раководството против 

членовите. 
 Процедури за поплаки: рамка за решавање спорови помеѓу раководството и синдикатот (поединечни 

прашања или прашања опфатени од колективниот договор). 
 Права на консултации: воспоставување на начелото на синдикално учество во работата на компанијата 

или кој било процес на промена во редакциите. 
 Обновување на договори: утврдување на времетраењето на договорот и временската рамка на 

преговори. 
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делување. Во такви случаи, нема многу време за планирање. Меѓутоа, за други прашања – 
како што е преговарањето за колективни договори – иницијативата лежи во самиот 
синдикат. 
 
 

Синдикатот мора да развие стратегија која ќе обезбеди дека ќе преговара 
со работодавецот во најдобри можни услови. 
 

Направете го синдикатот силен 
 
За време на преговорите за колективен договор, осигурајте се дека членовите се целосно 
информирани во сите фази на разговорите. Синдикатот треба да се бори за своите 
барања со ентузијазам, пред и за време на периодот на преговори. Нема подобар начин да 
се убеди неволен работодавец да се согласи на разумно решение од знаењето дека 
вашите членови се расположени за борба. 
 

 
Тајмингот е важен 
 
Преговарајте со работодавецот во момент кога спор или штрајк би биле најштетни по 
него.  Изберете периоди кога има многу реклами, на пример, или за време на некој настан 
кој е од големо национално и меѓународно значење. Исто така земете го предвид и 
учинокот на бизнисот на компанијата – ако профитот е низок и бизнисот лошо оди, 
раководството ќе го искористи тоа како изговор да отпушта луѓе. 
 

Барањето нека ви биде разумно 
 
Бидете умерено во барањето за прв колективен договор. Сконцентрирајте се на клучните 
прашања – признавање, плати и процедури за поплаки. Искористето го како платфома 
која ќе ја надградувате во иднина. 
 
Однапред одлучете кое ќе биде прифатливо решение. Запомнете дека преговарањето 
значи постигнување компромис, па осигурајте се дека имате простор за маневрирање во 
преговорите за да може да се постигне прифатливо решение. 
 
Подгответе го барањето – и придружната документација – за да им го презентирате на 
раководството навреме. Испратете им го на раководството и дајте им време да го 
проучат, и побарајте датум за прв состанок на кој ќе го образложите барањето. Потоа 
договорете временска рамка за следни состаноци за деталено да го разработите 
барањето. 
 
 

Изберете ги вашите преговарачи паметно 
 
Тимот кој ќе го води вашиот предмет треба да биде внимателно избран. Веројатно ќе 
биде воден од синдикалниот претставник, но треба да содржи и а) некој кој ќе води 
евиденција за текот на преговорите за да ги извести членовите, и б) други кои имаат 
други конкретни познавања од, на пример, сметките на компанијата.  
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Начела на преговарањето 
 

 Никогаш не преговарајте сами: ова може да е очигледно во преговори 
за конкректни прашања, како што е колективен договор. Но, 
искушението да бидете вовлечени во дискусии еден-на-еден треба да се 
избегнува по секоја цена. 

 Останете смирени: не го губете трпението. Понекогаш е тешко кога 
раковоството провоцира. Ако кажат нешто непромислено, забележето го 
за да го искористите во иднина. 

 Не се заканувајте: стандардна тактика на раководството е да се 
заканува со отпуштања и слични катастрофални постапки доколку се 
исполнат барањата на синдикатот. Слушајте ги внимателно нивните 
аргументи и пренесете ги подоцна на членовите. 
- барањето на синдикатот треба да биде разумно. Ако треба да се 

преземат мерки, раководството ќе ве принуди да ги преземете. Треба 
јасно да дадете на знаење дека сте подготвени да се борите. Но ... 
никогаш не се заканувајте. 

 Тргнете ги емоциите на страна: држете се до фактите и суштината на 
вашето барање. Не се плашете да се повторувате. Барате разумно 
решение. Нека ве слушнат што имате да кажете, тоа би требало да биде 
доволно. 

 Не ветувајте: Не давајте никакви ветувања. За сè за што се дискутира 
треба да се извести членството. Не сте во позиција да кажете „членовите 
ќе се согласат со тоа“ додека навистина не се согласат. 

 Користете паузи: од витално значење е да барате куси паузи за 
преговарачите да можат меѓусебно да се консултираат. Не се 
согласувајте на ништо додека не помине паузата. Дискутирајте за 
тактиките за време на паузите. 

 Останете официјални: понекогаш раководството ќе побара некои 
работи да „останат доверливи“. Тоа никогаш не смее да биде неопходно. 
Известете ги членовите за сè што е кажано. Не изоставајте ништо.  

 Знајте кога да направите компромис: тоа е уметност која не се учи. Таа 
доаѓа со искуство. Запомнете што сте одлучиле дека би било разумно 
решение. Никогаш тоа не го откривајте рано во преговорите. Чекајте 
додека не се образложат сите аргументи. На ништо не се согласувајте без 
да добиете нешто за возврат. 
- Да се има на ум: дали може повеќе да се добие со работен спор? 

Доколку не, прифатете го она што ви се нуди (по паузата). 
- Кога ќе дојдете до точка кога не можете повеќе да правите отстапки, 

кажете го тоа јасно. 
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ТЕХНИКИ НА ПРЕГОВАРАЊЕ 
 

 
 
Два услови за добар преговарач: решителност да не прифати пораз и разбирање дека 
зборовите се онолку моќни колку делата зад нив. Бидете добро подготвени, имајте 
одговор на секое можно прашање кое раководството веројатно ќе го постави и имајте 
подготвено изненадување кога ќе дојде време за компромис. 
 
Секогаш оставете ја вратата отворена за следни состаноци, дури и кога е јасно дека ќе 
мора да преземете индустриска акција.  Синдикатот треба секогаш да биде подготвен да 
се сретне со секој во секое време за да ги исполни своите цели – имате добар предмет, 
барањата ви се разумни, нема зошто да се плашите да зборувате за тоа. 
 
 

РОДОВА ЕДНАКВОСТ 
 
 

Жените во новинарството 
 
Иако жените новинари претставуваат половина – или дури и повеќе – од медиумскиот 
простор (80% во Русија, на пример), родовата еднаквост е и понатаму проблем во 
новинарството. Главните проблеми на жените новинари вклучуваат: 
 

 Нееднаква плата за еднаква работа 
 Потешкотии во комбинирањето на работниот и семејниот живот 
 Слаб пристап до обука и лидерски позиции 
 Малтретирање и заплашување на работното место. 

 
Влијанието на глобализацијата врз медиумите не смее да се занемари. Таа е закана по 
слободата на информациите, ги влошува работните услови на новинарите и 
фриленсерите и како последица влијае на борбата за еднаквост помеѓу мажите и жените 
новинари. 
 
Правична родова застапеност во медиумите е од основно значење. Сè додека 
медиумите ги портретираат жените во традиционални, стереотипни улоги, тие ќе 
бидат одговорни за давање неточна и изместена слика за човековите животи. 
 
 

Решение 
 
Спроведувањето на добри колективни договори преку кои ќе се зајакне родовата 
еднаквост во медиумите  е од основно значење. Колективните договори треба да 
содржат одредби за породилно отсуство, социјална заштита, флексибилно работно 
време, еднаква плата, модели за усогласување на работните и семејните обврски, 
унапредување, пристап до обука, и треба да го адресираат проблемот со портретирањето 
на жените како основа за правично и балансирано информирање. 
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Жените во синдикатите 
 
Подигањето на свеста за проблемите со родовата еднаквост во рамките на синдикатите 
бара собирање на точни податоци. Статистичките податоци за плати и регрутирање, 
реално работно време, итн. се основни за да се подигне свеста за постоечките 
недостатоци. 
Синдикатите имаат задача да обезбедат повеќе обуки за родова еднаквост  и лидерство 
во медиумите, да имаат пропорционална застапеност на жените во сите одлучувачки 
тела и да обезбедат дека на состаноците и семинарите има родова избалансираност. 
Додека не се затвори празнината, родот треба да биде дел од агендата на секоја тема која 
ја  покриваат новинарските синдикати и здруженија. Одлуките за состаноци треба исто 
така да се темелат на потребата од слободно време за семеен живот. Размената на 
најдобри практики помеѓу синдикатите често дала солидна основа за јакнење на 
родовата еднаквост во новинарството. 
 
Мора да постои поголемо синдикално лидерство од жени. Тука, повторно, фактите и 
бројките се од основно значење. Потребна е пропорционална застапеност на жените на 
лидерски позиции. Бројките ќе помогнат за соодветна анализа на ситуацијата и 
поставување на родовата еднаквост како приоритет во рамките на синдикатот или 
здружението. Откако бројките соодветно ќе се идентификуваат, следниот чекор ќе биде 
да се направи генерална проценка на ситуацијата и да се охрабрат жените да преземат 
повеќе одговорности во рамките на синдикатите. Жените новинари мора да бидат 
потполно свесни за правилата на синдикатот и да бидат подготвени да ги употребат во 
сопствена корист. 
 

„(мора да постои) еднаква застапеност на жените во сите области на 
работењето на ИФЈ и нејзините членки“  
 
  Извршен комитет, Конгрес на ИФЈ 2004 

 
 

АВТОРСКИ ПРАВА 
 

 
Оваа тема плаши многу новинари, 
бидејќи за неа често се дискутира со 
правни и комплексни термини. Како 
резултат, важните начела се игнорираат и 
новинарите трпат сериозни финансиски 
загуби. Ова е прашање на правата на 
новинарите – фриленсери или вработени 
– да добијат соодветен надомест кога 
нивната работа се препродава на други 
публикации или бази на податоци. 
 
Во денешниот „вмрежен“ свет, кога 
информациите може да се испратат низ 
целиот свет за неколку секунди, 
прашањето за авторските права мора да 
биде на врвот на агендата на 
синдикатите. Прашањето на авторските 
права се однесува на правото на 

Совети за договори (извадоци од 
Прирачникот за авторски права: 
 

 Договорите треба да наведуваат дека 
е потребна согласност на новинарот 
пред нивната работа јавно да се 
репродуцира и дуплицира 

 Секој договор треба да содржи 
одредба за моралните права на 
авторите (член 6 од Бернската 
конвенција). Договорите според 
законите на земјите во кои моралните 
права не се применуваат на работата 
може да наведат дека клиентот ќе го 
почитува духот на овој член. 

Кога договор дава дозвола за препродавање 

на правата на користење на трети лица, тоа 

мора да се квалифицира, односно да се наведе 

кому правата не смее да бидат препродавани. 
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новинарите да добијат соодветен надомест за завршената работа И на можноста на 
новинарите и фотографите да имаат контрола врз нивната работа. Оттука потребата од 
силна заштита на моралните права (правото да се биде именуван за автор, правото на 
заштита од злоупотреба на новинарскиот материјал). Toa е репер за одржување на 
етичките стандарди кои го дефинираат и гарантираат квалитетното новинарство. Ова 
прашање мора да го добие вниманието кое го заслужува. 
 
Совет: ИФЈ има прирачник за авторски права кој е достапен на интернет. Тој дава кус 
вовед во темата и објаснува како синдикатите да го покренат ова прашање. 
 

„Авторските права мора да останат приоритет за ИФЈ и мора да се 
започне со нова светска кампања за ова прашање“ 
 
                              Syndicat national de journalistes (Франција) 
                                          на Конгресот на ИФЈ 2004 

 
 
 
 
 Извадоци од Прирачникот „Авторски права за новинарите“ 
 
 

 „Дигитална економија“ значи дека интернет публикациите се глобално достапни 
 Тоа ја зголемува важноста на прекуганичните правила кои ги уредуваат 

авторските права 
 Универзалните начела на авторските права се втемелени во меѓународните 

договори, спроведени од Светската организација за интелектуална сопственост 
(WIPO) 

 Меѓународните договори (како што се Бернската конвенција и Римската 
конвенција) го утврдуваат основното начело на меѓународно применливите 
авторски права 

 Законодавството за авторски права, меѓутоа, многу се разликува од земја до земја. 
 
 

Разликата помеѓу правото на умножување (copyright) и авторски права 
(author`s rights) 
 

 Законот за право на умножување на Велика Британија им дозволува на 
корпорациите да бидат признаени како автори 

 Во континентална Европа, иматели на правата можат да бидат само физички лица 
(авторите никогаш не ја губат позицијата како правно признаени творци). 

 
 

ФРИЛЕНСЕРИ 
 
  
Секој регион, и повеќето редакции, имаат новинари фриленсери. Некои од нив работат 
во редакциите како помошници уредници, репортери или фотографи, како замена за 
време на одмори или кризи. Други се надворешни и ја праќаат својата работа од 
различни делови на светот. Со замавот на глобализацијата, притисокот на 
конкуренцијата и желбата на многу медиумски организации да ги намалат трошоците, 
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има сè повеќе и повеќе новинари (и фотографи и графички уметници) кои работата како 
фриленсери – не по сопствен избор. Како треба тие да се третираат? 
 
Кога таквите работници го заработуваат поголемиот дел од нивниот приход од 
новинарство, тие треба да бидат регрутирани во синдикатот. Кога се во синдикатот, 
заслужуваат и имаат потреба од синдикално застапување. Не смее да постои разлика во 
начинот на кој се третираат членовите на персоналот и фриленсерите. 
 

Договори за фриленсери                       
 
Договор кој ги покрива хонорарите примањата и условите под кои новинарите 
фриленсери се вработуваат е основен начин да се заштитат интересите на фриленсерите. 
Понекогаш е неопходно да им се потенцира на членовите на персоналот зошто е и во 
нивен интерес да ги подобрат условите за фриленсерите. 
 

 Платите на вработените може да се намалат доколку фриленсерите се 
експлоатирани. Раководство кое може да користи фриленсери за ниски хонорари 
ќе биде охрабрено да наметне сличен режим врз членовите на персоналот. 
Цврстината на платите на персоналот треба да биде одразена во дарежливите 
хонорари кои им се плаќаат на фрленсерите. 

 Работните места се загрозени кога фриленсерите може да се користат без 
воопшто да се води сметка за нивните услови за работа. Раководството ќе се 
охрабри да користи евтини  фриленсери кои работат во неконтролирани услови 
наместо да вработи повеќе новинари. 

 Фриленсерти кои се искористувани од раководството за штрајк може да ги 
поткопаат работните спорови на персоналот. Освен доколку односот помеѓу 
фриленсерите и членовите на персоналот не е таков да спречи штрајк за време на 
спор, раководството може секогаш да ги користи фриленсерите како излез од 
индустриски невољи. 

 
Поради сите овие причини, важно е фриленсерите да се организираат така што ќе бидат 
регрутирани во синдикатот и така што ќе се обезбеди дека нивните услови за работи и 
хонорари се предмет на договор со синдикатот. 
 
 

Фриленсерите во акција 
 

1. Во 90-ите, од новинарите фриленсери (членови на НУЈ иако синдикатот не 
беше признаен) на списанијата “Q” и “Mojo” беше побарано да ги отстапат 
нивните авторски права така што ќе потпишат нови договори со посебна 
клаузула за таа цел 

2. Новинарите испратија колективно „протестно писмо“ до раководството; 
раководството се согласи дека спорните договори се доброволни 

3. Новинарите подоцна побараа ниту еден договор да не ја содржи оваа „спорна 
клаузула“, со што си ги вратија правата и го постигнаа начелото на колективно 
преговарање 

Околу 200 фриленсери постигнаа минимални плати (значително повисоки од оние 

кои списанијата во просек ги плаќаат) и посебни тарифи за некои статии (+/- 20% 

повисоки од вообичаените). 
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ЛИСТА НА ПРОВЕРКА 3 
 

 
ПРАВА НА НОВИНАРИТЕ 1 

 
 
Минимум права 

 Дали во вашиот регион се почитува Конвенцијата 87 на ИЛО? 
 Дали сте волни и подготвени да ги браните членовите на суд? 
 Дали е структурата на платите проблем во вашата земја/регион? 
 Дали сте во контакт со други синдикати во други земји, особено кога во вашата 

земја работат транснационални компании? 
 Како вообичаено го прославувате Денот на слобода на печатот во вашата земја? 

 
 
Колективно преговарање 

 Улогата на колективното преговарање во работните односи – дали е прифатена 
во вашиот регион? 
- Доколку не, кои се следните чекори кои треба да се преземат? 

 Дали ги имате идентификувано главните области на поплаки за кои би сакале да 
започнете разговори со раководството? 

 Доколку сте вклучени во колективно преговарање, кои се условите и процедурите 
во вашата земја? 
- Улогата на компромисот во работните односи – што мислите за тоа? 
- Дали сте целосно свесни за законските процедури во вашата земја? 
- Дали сте ја контактирале вашата локална подружница на ИЦФТУ? 

 Дали ги имате вметнато препорачаните клаузули на ИФЈ за уредувачка 
независност и “клаузулите на совесност“ во вашите колективни договори? 

 
ИЛО и ОЕЦД 
 

 Дали ИЛО ви помага во вашиот регион? 
 Дали Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД) ви помага во 

вашиот регион? 
 Дали сте побарале помош од ИЛО или ОЕЦД? Каков одговор сте добиле? 
 Кои други меѓународни организации ви помагаат во работењето на синдикатот? 
 Дали можат овие меѓународни групи да ви помогнат повеќе? Како (детално)? 

 
Плати и договори 
 

 Национални и локални договори. Подготовка на барање: 
- Кои прашања се најважни во вашиот регион? (признавање на синдикатот, 

еднаквост, услови за работа, плати, дисциплински постапки, права на 
консултации, обновување договори, итн.) 

- Дали некои локални практики го отежнуваат преговарањето? 
 Дали се консултиравте со членството во вашето претходно барање? 
 Како ќе го подготвите барањето? 
 Дали знаете сè што треба да знаете за компанијата, индустријата и политиката на 

синдикатот? Како ги откривте овие информации? 
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ЛИСТА НА ПРОВЕРКА 4 
 

 
ОДБРАНА НА ПРАВАТА НА НОВИНАРИТЕ 

 
 

1. Стратегии на преговарање 
 Кои би биле основните елементи на вашето барање? 
 Кога би избрале да преговарате со работодавците? 
 Дали имате добри преговарачи во вашиот синдикат? 
 Дали ви е потребна обука за техники на преговарање? 

 
2. Техники на преговарање 
 Бидете разумни – не губете контрола, не се заканувајте, не брзајте. 
 Водете евиденција – евидентирајте сè што е кажано за да им пренесете на 

членовите. 
 Знајте кога да направите компромис – прифатете го она што знаете дека ќе биде 

прифатливо, но бидете подготвени за акција ако со тоа може да добиете повеќе. 
 Завршување на преговорите – под ваши услови и понудете дополнителни 

разговори. 
 Дали се согласувате со техниките објаснети во овој прирачник? 
 Дали сте биле вклучени во преговори? Какви техники сте употребиле? 
 Дали знаете други техники кои се поверојатни дека ќе функционираат во вашата 

земја? 
 
3. Еднаквост 
 Дали жените новинари имаат еднаков третман како и мажите во вашата земја? 
 Дали жените имаат еднакви можности и дали добиваат исти плати? 
 Дали имате тековни кампањи за подобрување на правата на жените во 

новинарството? 
 Дали жените се правично застапени во вашите медиуми? 
 Дали има добра застапеност на жените во вашиот синдикат? На лидерски 

позиции? 
 Грижа за деца, флексибилно работно време, породилно и татковско отсуство – 

дали се овие прашања адресирани за вашите членови? 
 Дали има други проблеми со еднаквоста во вашиот синдикат? (врз основа на 

сексуална ориентација, религија, политички ставови, раса, итн.) 
 

4. Авторски права 
 Дали знаете дали вашите членови имаат проблеми во однос на авторските права? 
 Дали планирате кампања за ова прашање? 
 Дали ги знаете меѓународните конвенции кои може да ви помогнат и 

меѓународните организации кои може да ве поддржат? 
 Дали знаете за прирачникот на ИФЈ на оваа тема? 

 
5. Фриленсери 
 Дали постои непријателско расположение помеѓу фриленсерите и вработените 

новинари во вашиот синдикат? 
 Дали се зголемува бројот на фриленсери? Зошто? 
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 Дали постои проблем на фриленсери кои прифаќаат ниски хонорари и така ја 
загрозуваат работата на персоналот? 

 Дали вашиот синдикат во најголем дел застапува вработени новинари, при што 
фриленсерите се игнорирани или неподготвени да се приклучат кон синдикатот? 

 Кои се најголемите проблеми со кои се соочуваат фриленсерите во вашиот 
регион? 
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РЕШАВАЊЕ СПОРОВИ 

 

 
 
 

СПОРОВИ – ПРОБЛЕМИ НА ЧЛЕНОВИТЕ 
 

 
Синдикалните претставници треба да се справуваат со голем број проблеми и поплаки. 
Во многу случаи, членовите директно ќе ги известат одговорните лица за нивните 
проблеми. Но има многу проблеми за кои членовите не се ни свесни – на пример, 
прашања поврзани со здравјето и безбедноста. А некои членови може да не информираат 
за проблемите бидејќи не ги знаат своите права. 
 
Секојдневните проблеми со кои се соочува синдикатот ќе ги опфатат следните области: 

 Дисциплина – поплаки за неправеден третман, нееднаквост на работното место. 
 Промени во работата – проблеми предизвикани од промени во работните 

методи, несогласувања за смени или други промени во редакциите, експлоатација 
на малцинствата. 

 Плата и работно време – за вработените: ниски или несоодветни плати, 
несогласувања за рангирање, бонуси и годишен одмор; за фриленсерите: 
задоцнето  плаќање, ниски хонорари, авторски права. 

 Услови – здравје и безбедност, стрес и лоша работна средина. 
 
 

Мерки кои треба да се преземат 
 
Некои од  овие проблеми може да се чинат тривијални. Не се. Кога членовите се доволно 
загрижено да го известат синдикатот, важно е синдикатот да ги слушне. Понекогаш 
одговорот ќе биде обична информација или совет, во други случаи можеби ќе треба да се 
покрене спор. 
 
Понекогаш поплаките може да се однесуваат на други членови на синдикатот и не треба 
да се решаваат со раководството. Синдикалниот претставник треба да го зачува мирот 
помеѓу членовите. Тоа може понекогаш да биде тешко во тензични редакции. Многу 
често, синдикалниот претставник мора да ги соочи луѓето за да ги реши овие проблеми.  
 
Понекогаш поплаките наликуваат на лични проблеми – новинар кој не може да излезе од 
работа за да ги земе децата од училиште, на пример. Но тој проблем може да се реши 
доколку се побара пофлексибилно работно време. Многу често, личните проблеми се 
предизвикани од стрес. Синдикалниот претставник мора да го најде коренот на секој 
проблем. 
 
 

Суштината на нештата 
 
За да изнајдат решение, синдикалните претставници мора прво да размислат за 
конкретниот проблем и да се прашааат: 
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 Кои се фактите? 
 Дали се работи за поплака против раководството? 
 Дали се работи за изолиран случај и може ли да се реши локално? 
 Кои договори го покриваат проблемот и каква е политиката на синдикатот? 
 Дали се применливи некои законски права? 
 Како да се вклучат членовите и како да му се пристапи на проблемот? 
 Дали треба да се побара совет од други синдикални претставници? 

 
Пристапувајќи му на проблемот на ваков методичен начин, претставниците ќе можат да 
утврдат што сака синдикатот и како тоа најдобро да го постигне. Речиси сите поплаки 
имаат два елемента – директна причина и проблем во позадина. Синдикатот треба да 
ги земе предвид обата елемента. Првиот така што ќе побара итен одговор и вториот така 
што ќе бара начини да обезбеди долгорочно решение на околностите кои довеле до 
поплаката. 
 
 
 

 

СПОРОВИ – ДИСЦИПЛИНСКИ 

ПОСТАПКИ 
 

 

Дисциплински прашања – што да се 
стори? 
 
Најчестата криза во која може да западне 
синдикатот во редакцијата е кога раководството им 
се заканува на членовите со дисциплински мерки 
или отказ. На проблемот може да му се пристапи 
како што е објаснето во претходниот дел, преку 
идентификување на проблемите, информирање и 
планирање на стратегија за решавање на истите.  

Но има и други аспекти кои треба да се земат предвид: 
 Дали е казната прегруба? 
 Дали раководството соодветно го истражило предметот? 
 Дали е прекршена процедурата за дисциплина на персоналот? 
 Дали е дисциплинската постака правична, или треба да се смени? 
 Дали е мерката на раководството пример на виктимизација? 

 
Со добра проверка може да се утврди дали се работи за инцидентен проблем или 
проблем кој покренува важни прашања. Клучот за справувањето со проблеми поврзани 
со дисциплината лежи во контекстот на договорите кои ги покриваат дисциплинските 
постапаки, вообичаено договорени помеѓу синдикатот и раководството. Проверете го 
договорот детално. Отсуството на консултации или соодветно предупредување може да 
обезбеди силна одбранбена линија.  
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Дисциплинската постапка треба да обезбеди: 
 

 фер  и правичен систем кој ги опфаќа чекорите кои раководството мора да ги 
преземе при дисциплинирање на работник. Добрата дисциплинска постапка ќе 
гарантира правда  и вклученост на синдикатот, со подобра заштита на членовите.  

 начини на подобрување на однесувањето, наместо наметнување казна. 
 
 
Дисциплински мерки против синдикалните претставници: 
 

 Кога раководството презема мерки против одговорно лице на синдикатот, тоа 
може да се протолкува – честопати и правилно – како директен напад врз самиот 
синдикат. Затоа, не треба да се преземаат мерки против синдикален претставник 
во канцеларијата пред да се повика постаро одговорно лице на синдикатот 
надвор од канцеларијата. 

 Виктимизација на одговорни лица на синдикатот може да се очекува од 
работодавци кои сакаат да го поткопаат авторитетот на синдикатот и неговите 
членови. Сите членови на синдикатот треба да бидат свесни за таквата можност 
секогаш кога синдикатот презема дејства. Најдобра одбрана од виктимизација е 
активна поддршка од членовите на синдикатот. 
 
 

Други фактори: 
 

 Синдикатот треба да обезбеди дека има адекватни дисциплински постапки во 
секоја канцеларија. Таквите постапки треба да обезбедуваат правичен и 
систематски пристап кон прашањата на однесување на работниците. Листата на 
проверка на крајот од овој дел ги поставува главните прашања кои треба да се 
одговорат кога се оценува постапката. 

Типична дисциплинска постапка 
 

 Предупредување: пред член да е отпуштен или против него да биде преземена друга дисциплинска мерка, 
тој/таа треба да добие предупредување: прво вербално, потоа писмено, и како крајна мерка отказ. 
Формалните предупредувања се посериозни и синдикалниот претставник треба да зборува во име на 
членот при какво било сослушување за да го оспори предупредувањето доколку тоа е неправедно или се 
темели на неточни факти. 

 Можност за поправка: дисциплинската постапка треба да овозможи начини, наместо казна, за решавање 
на проблемите со однесувањето. На пример, на новинарите може да им е потребна помош со проблеми 
поврзани со алкохол или дрога 

 Бришење на евиденцијата: вербалните предупредувања може да се избришат по три месеци, додека 
писмените по шест месеци. Тогаш членот може да се врати на неговиот нормален статус во канцеларијата 
без да му виси предупредување врз глава. 

 Прекршоци: Раководството често ќе се обиде да употреби термини како – „грубо прекршување“ или 
„ситни прекршоци“. Синдикатот треба да се спротивстави на ваквата практика. По секој предмет треба да 
се постапува мериторно. Здравиот разум и околностите на секој предмет се најкорисни водилки при 
утврдувањето на сериозноста на прекршокот. 

 Казни: понекогаш раководството ќе инсистира на правото да изрече одредени казни – неодложен отказ, на 
пример, за „грубо прекршување“.  Тоа не смее да се дозволи, бидејќи му се одзема правото на членот на 
соодветна истрага и разгледување на предметот. 

 Застапување: член на синдикатот треба да има право на синдикално застапување во сите етапи од 
постапката. Објаснете им на членовите дека прашањата поврзани со дисциплината не се „приватна“ работа.  

 Жалби: членовите треба да имаат право да ги обжалат дисциплинските одлуки. Тоа треба да се стори 
преку процедурата за спорови (види следен дел). 

 Право на отпуштање: постариот уреднички персонал не смее да има право да отпушта новинари. Тоа 
право смее да го има само уредникот или постари раководители. 
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 Добра постапка треба да обезбеди дека се заштитени законските права. Затоа, 
синдикатите треба внимателно да ги проучат законите кои се однесуваат на 
работничките права и да обезбедат дека законската заштита е инкорпорирана во 
постапката. 

 Кога постојат системи на жалби или арбитража кои им даваат можност на 
персоналот да го достават нивниот случај пред официјален трибунал или суд, тие 
исто така треба да бидат признаени во постапката. Целта е новинарите секогаш 
да имаат јасна претстава за нивните права кога и ако раководството почне да се 
жали на нивното однесување. 

 
 
 

ИНДУСТРИСКИ СПОРОВИ 
 

 
 
Овие постапки имаат за цел да решаваат спорови помеѓу работодавецот и синдикатот. 
Постапката е начин да се избегне потребата од индустриска акција. Забелешка: правото 
на индустриска акција не е универзално загарантирано. Во многу земји е незаконски да 
се започне официјална акција пред прво да се испочитуваат одредени процедури – тајно 
гласање на членовите, освојување на одреден процент на гласови во корист на акцијата, 
известување долг период однапред, итн. 
 

Најважно за синдикатите е да ги проучат нивните национални закони и да се 
запознаат со нивните права и ограничувањата на слободата на нивните членови 
да започнат индустриска акција. 

 
Често, членовите ќе сакаат да прибегнат кон индустриска акција без одложување. Но, и 
покрај фрустрациите кои процедурите може да ги предизвикаат, тие не може да се 
игнорираат. 
 
 

Локални постапки за решавање спорови 
 
Локалните постапки за решавање спорови, кои вообичено не се опфатени од законите, 
следат одредена шема: 
 

 ПРВА ФАЗА: дискутирање на спорот помеѓу локалните синдикални претставници 
и раководителот на одделот. Потоа, доколку спорот не се реши, се одржува 
дополнителен состанок помеѓу синдикалниот претставник и постарото 
уредничко раководство – вообичено уредникот (вообичаено  трае една недела). 

 
 ВТОРА ФАЗА: доколку и понатаму нема решение, се свикува уште еден состанок 

помеѓу постарите синдикални претставници (вообичаено се свикува во текот на 
наредната недела). 
 

 ТРЕТА ФАЗА: доколку и понатаму нема решение, спорот може да се поднесе на 
арбитража каде се разгледува од трето лице (трибунал или независно тело на 
раководството/синдикатот) при што “незасегнати стани“ ќе се обидат да го решат 
спорот. 
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Кога се завршени сите фази и не е постигнато решение, било која од страните може да 
преземе акција – предмет на какви било други постоечки законски ограничувања. 
 
Важно е да се запомни дека додека трае процесот, ниту една од страните не смее да се 
постави непријателски. Синдикатот не треба да отпочне акција и раководството треба да 
се воздржи од каква било спорна активности – како што е отказ или промени во 
работните практики. Тоа се вика одржување на статус кво. За мали редакции и места со 
слаба синдикална организација, корисно е компанијата да се воздржи од акција додека 
синдикатот се обидува да го реши случајот. 
 
 

Понекогаш акција е единствено решение 
 
Понекогаш, сепак, нема да има потреба од постапка за решавање спор. Одредени 
непријателски постапки на раководството изискуваат итно делување на членовите на  
синдикатот. На пример, доколку се отпушти синдикален претставник заради 
неговиот/нејзиниот синдикален ангажман, членовите веднаш започнуваат со штрајк и 
не чекаат одобрување од синдикатот. Тоа е официјална индустриска акција. 
 
Всушност, повеќето индустриски акции се неофицијални и повеќето се ефективни. Кус, 
остар спор кој ги разјаснува работите е многу подобра опција од развлечени 
конфронтации кои може да се јават како резулатат на долги постапки за решавање 
спорови. Во такви случаи, често влегува во игра гордоста на обете страни што резултира 
со долги и непријатни спорови. 
 
Користењето на постапки за решавање спорови може да е корисно. Тоа е, на пример, дел 
од процесот со кој можете да го зајакнете вашето барање за колективен договор. Добра 
постапка за решавање спорови ќе воведе некој ред во односите со раководството. 
 
 
 
 

ИНДУСТРИСКА АКЦИЈА – ШТРАЈК 
 

 
Излегувањето на штрајк е најсериозна синдикална активност. Штрајковите се 
победуваат преку силна и дисциплинирана организација. Никогаш не ја потценувајте 
задачата која ви претстои – работните места на вашите членови може да зависат од тоа 
колку сте успешни. 
 
Доколку запирање со работата е единствениот одговор, прашајте дали можеби е подобро 
да останете во просториите (на работното место) или да излезете надвор (на штрајк)? 
 
Внимателно изберете ја стратегијата и осигурајте се дека им одговара на вашите 
членови. 
 
Доколку штрајкот е единствената опција, бидете добро подготвени. Треба да се 
подотвите во три главни области: 
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1. Пропаганда: поддршката од јавноста и другите групи ќе биде од круцијално 

значење. Синдикатот треба да формира комисија која ќе биде одговорна за 
изработка на литература – летоци кои ќе се делат на јавноста, постери, изјави за 
печат, барања за поддршка од други синдикати, итн. Нека ве чујат! 
 

2. Финансии и добросостојба: многу синдикати не можат да си дозволат да излезат 
на штрајк. Изберете комисија која ќе биде одговорна за собирање средства, 
организирање состаноци со други синдикати и добивање поддршка.  

 Организирајте тури по други редакции за да пуштите глас. Испратете ги своите 
најдобри оратори и преговарачи. Не дозволувајте гордоста да застане на патот на 
искрен апел за финансиска помош. 

 Оваа комисија треба да биде одговорна за распределба на средства на членовите, 
на правичен начин и земајќи ги предвид личните околности на секој член. 
 

3. Организација: штрајкот е тест за ефикасноста и ентузијазмот кој синдикатот го 
вложува во борбата. Слабото лидерство ќе ги обесхрабри членовите. Осигурајте 
вклученост на колку што е можно повеќе членови – во првите редови или за 
публицитет/собрање средства. 

 
 

 
Спорот треба да го води избрана 
комисија за штрајк која ќе ги 
организира смените на присуните 
во првите редови, ќе воспостави 
врски со лидерите на други групи 
работници, ќе биде одговорна за 
постапување со полицијата и 
другите власти. Целете кон 
демонстрации во трговски центри, 
протести, итн. Така ќе ја одржите 
контролата врз спорот. 
Дисциплината е важна; таа го 
покажува разумниот пристап на 

синдикатот. 
 
 

Прекин на штрајкот 
 
Колку што е важно да се знае кога да се излезе на штрајк, исто толку важно е да се 
препознае кога да се прекине штрајкот. Комплетни победи се реткост. Вообичаено е 
потребно да се договори решение за раководството – а понекогаш и синдикатот – да се 
спаси. Организаторите од синдикатот треба секогаш да бидат јасни во своите барања и 
да знаат што ќе прифатат како решение. Тие треба исто така да обезбедат дека 
договорот за враќање на работа ги содржи следните елементи за заштита на членовите: 
 

 Да нема виктимизација против кој било член заради неговото учество во 
акцијата. 

 Да нема прекинување на стажот: да се обезбеди дека правото на пензија и 
социјално осигурување кои може да биде загрозени со штрајкот продолжува да се 
реализира и дека работниот стаж на членовите нема да биде прекинат за времето 
за кое биле на штрајк. 

Истражете ги сите опции пред да излезете на 
штрајк 
 

1. Дали е потребно да излезете на штрајк? Дали 
има други форми на индустриска акција кои 
се посоодветни? 
а. прекин на соработка? 
б. „работење по прописи“ вообичаено значи 
дека членовите не губат од платата (иако, 
доколку вроди со плод, раководството може 
да одговори со привремено запирање на 
работата) 

в. забрана за прекувремена работа или забрана за 

ноќна работа и работа преку викенд 
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ЛИСТА НА ПРОВЕРКА 5 
 

 
СПОРОВИ 

 
 

1. Проблеми на членовите 
 ДЕФИНИРАЈТЕ го проблемот: Кои се фактите? Може ли да се реши локално? 

Дали се работи за изолиран случај или за посеопфатен проблем? 
 ПОБАРАЈТЕ информации: Што велат договорите по тоа прашање? Што вели 

политиката на синдикатот? Кои се законските права во случајот? Од кого треба да 
се побара совет? 

 ПОДГОТВЕТЕ план: Како треба другите членови да бидат вклучени? Кој е 
најдобриот начин за решавање проблеми? Кои се целите на синдикатот? Какви 
притисоци и аргументи може да се искористат за да се добие случајот? 
- Дали горенаведената методологија функционира во вашиот регион? 
- Кои се главните проблеми со кои се соочуваат вашите членови на работното 

место? 
- Дали досега сте биле успешни во решавање спорови? 

 
2. Дисциплински постапки 
 Дали имате правична постапка за решавање спорови – одобрена од двете страни? 
 Дали се предвидени доволно предупредувања? 
 Дали им е дадена можност на членовите на синдикатот за подобрување? 
 Дали прекршоците се отстрануваат (бришат) по одредено време? 
 Дали постапката дефинира прекршоци и казни? 
 Дали е јасно наведено правото на синдикално застапување? 
 Дали постои право на жалба? 
 Дали постојат посебни постапки за дисциплината на синдикалните 

претставници? 
 

3. Постапки за решавање спорови 
 Целта на постапката е да реши спорови. Кои се придобивките за синдикатот? 
 Правен статус: Што вели законот (во вашата земја) за решавањето спорови? Дали 

постојат системи на задолжителна арбитража? Какви правила треба да следи 
синдикатот? 

 Фази на постапката: прва, локално раководство; втора, постаро раководство; 
трета, вклучување на трета страна за арбитража – обврзно или не?  

 Статус кво: да нема непријателска акција додека трае постапката. 
 Неофицијална акција: дали е оправдана и дали функционира? 

 
4. Излегување на штрајк и прекинување на штрајкот 
 Опции за штрајк се: сите надвор на штрајк, работење по прописи, окупирање на 

канцеларијата на работодавецот, забрана за прекувремена работа. Дали има други 
опции кои се применливи во вашиот регион? 

 Дали сте организирале штрајк во вашиот регион: може ли да го споделите 
искуството? 

 Доколку мора да излезете на штрајк, има работа: 
- Пропаганда – што треба да се сработи? Кој ќе го сработи? 
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- Финансии и добросостојба – собирање средства и грижа за членовите не 

синдикатот кои се во неповолна состојба, дали сте подготвени за тоа? 
- Комисија за штрајк (улогата на лидерството, инволвирање на членството, 

врски со други синдикати, ротирање на присутни во првите редови, протести, 
демонстрации, задржување на контролата) – дали имате потенцијални 
членови на комисијата? 

- Прекинување на штрајкот: мора да преговарате за договор без виктимизација 
и без прекин на работен стаж за работниците да не подлежат на реперкусии 
поради штрајкот; дали се подготвивте за таква дискусија? 
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 СЛОБОДА НА ПЕЧАТ, УРЕДУВАЧКИ 
СТАНДАРДИ И БЕЗБЕДНОСТ 

 
 

ЕТИЧКИ КОДЕКС 
 

 
 

3-ти мај е Светски ден на слобода на печатот. Тој треба да биде заокружен 
во календарот на секој синдикат за да се одбележи. 

 
Во некои земји, новинарите имаат репутација некаде помеѓу онаа на агент за 
недвижнини и адвокат! Затоа е многу важно синдикатите на новинари да сериозно го 
земат предвид прашањето на професионалната етика. 
 
Новинарските стандарди не може да бидат оставени во рацете на уредниците, 
издавачите или радиодифузните компании. Постојат многу примери за тоа како 
медиумите може да бидат манипулирани за комерцијални цели или политички интереси. 
Новинарите имаат одговорност да го почитуваат сопствениот етички кодекс или кодекс 
на однесување.  
 

Етичкиот кодекс на ИФЈ е прикачен како додаток кон овој дел. Тој е пример 
за тоа како кодексот ги дефинира стандардите кои новинарите треба да 
ги следат во нивната работа. 
 

 
 
 
 
 

Одржување стандарди 
 
Лесно е да се согласиме за тоа што новинарите треба да прават, но како да се охрабрат 
новинарите да ги одржуваат усвоените стандарди?  
 
/СЛИКА/ 
 

 Зборувајте за проблемот: иницирајте дискусија за професионални прашања. 
Одржете состанок за да дискутирате за клаузулите во етичкио кодекс – што тие 
значат во пракса? Бидете критични кон своите публикации – дали се претерано 
сексистички или дискриминаторни? Дали нудат разновидни политички ставов? 

 
 Бидете трпеливи: со дискутирање на овие прашања во детали, новинарите може 

да ги сменат своите ставови. Меѓутоа, мислењата на луѓето не се менуваат со 
одлука. Не се грижете доколку синдикатот не може да ги натера членовите 
веднаш да се согласат по етичките прашања. 

 

Добро и лошо раководење 
 
Добро: Норвешката издавачка куќа “Prkla Media” (со европски работен совет во Полска) има строги начела: 
 

 Таа е посветена на одбрана на слободата на говорот, слободата на печатот, слободата на 
информирањето и вредностите на демократијата. 

 Таа го почитува идентитетот и локалните традиции на своите публикации и, независно од 
идеологијата, ја брани и поддржува нивната слобода и независност. 

 Таа ги почитува начелата на новинарството во демократскиот свет и ... ја почитува независноста на 
уредникот. 

 
Владите, сопствениците, рекламирачите ниту која било друга интересна група нема право да се меша. 
 
Лошо: Во 80-ите, Oxford Mail (Велика Британија) побара од член на синдикатот да фотографира момче со 
хендикеп на неговиот прв ден во училиште. Претходно, весникот објави јавен апел за собирање средства за 
простетички нозе за момчето, но кампањата беше завршена и родителите повеќе не сакаа печатот да го 
вознемирува нивниот син. 
 
Уредникот на весникот инсистираше фотографот да го фотографира момчето, игнорирајќи ги желбите на 
родителите. Кога фотографот одби, уредникот му се закани со отказ. Членовите на НУЈ во весникот организираа 
еднодневен штрајк. На денот на штрајкот тие делеа летоци во центарот на градот во кои беше објаснето зошто 
весникот не излегол тој ден. 
 
Како резултат, уредникот се повлече. Научени лекции? 
 

 Прво, сè започна од еден фотограф и неговата совест. 
 Второ, членовите го поддржаа. 
 Конечно, синдикатот ѝ објасни на јавноста што прави и зошто. 
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Вашиот синдикат треба да има сопствен кодекс кој ги одразува локалните околности. Но, 
елементите на кодексот на ИФЈ исто така ќе се применуваат. Секој член треба да добие 
копија од етичкиот кодекс во моментот кога ќе се приклучи кон синдикатот. 
 
Важно е да се отвори прашањето. Дискусијата ќе продолжи долго откако 
состанокот ќе заврши  и тоа самото по себе ќе има позитивен ефект. 
 

 Одбранете го етичкиот став: синдикатот мора да реагира на притисок врз 
професионалните стандарди. Несоодветното влијание на рекламирачите, 
потиснувањето на стории, официјално мешање на локално или национално ниво 
– треба секогаш да резултираат со реакција на синдикатот. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Слпбпда на печатпт вп Канада 

 

Вп Мпнтреал, Канада, здружениетп на нпвинари дпби случај сп кпј се птстрани цензурата врз нпвинарите кпи 

прптестираа прптив мешаоетп вп уредувачката независнпст на регипналните весници вп сппственпст на 

CanWest. CanWest, кпј сакаше да наметне централнп напишан едитпријал врз сите свпи регипнални весници, се 

пбиде да ги дисциплинира нпвинарите ппради тпа штп не сакаа да ги стават свпите имиоа ппд едитпријалпт и 

ппради тпа штп збпруваат сп други медиуми. 

Слпбпда на печатпт вп Грција 

 

Нпвинатие пд „Македпниа„ излегпа на штрајк пткакп Хараламбпс Бикас беше птпуштен ппради тпа штп 

прптестирал дека внатрешната цензура на негпвите вести пд Багдад била спрптивна на етичкипт кпдекс. 

Издавачпт гп тужеше синдикатпт за загуба на прпфит и изгуби. Судпт пресуди дека правптo на слпбпда на печат 

и пбјавуваое без цензура е ппважнп пд екпнпмските загуби предивикани сп штрајкпт. Нпвинарпт беше вратен 

на рабпта 

 

Слпбпда на печатпт вп Русија 

 

Вп руската федерација Кпми, уредникпт на весникпт „Република“, Татиана Бприсевич, дпби закана за птказ 

пткакп пбјави статии пд пплитичкипт пппнент на сппственикпт, Владимир Тпрпплпв, истп така претседател на 

Република Кпми. Ппддршката на уредничкипт перспнал и на Рускипт синдикат на нпвинари ѝ гп спасија 

рабптнптп местп. 
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УРЕДУВАЧКИ СТАНДАРДИ 
 

 
 
Новинарите, преку нивните синдикати, треба да бидат вклучени во развојот на 
уредувачката политика и уредувачкиот правец на компанијата за која работат. Тоа значи 
дека треба да постои одредена индустриска демократија во која новинарите активно ќе 
учествуваат во дискутирањето на политиката. 
 
Една важна улога која новинарите треба да ја играат во уредувачкиот живот на весникот 
е да бидат вклучени во изборот на уредник. Уредниците се вообичаено правно одговорни 
за содржината на весникот или списанието, и тие треба да ги одразуваат потребите на 
компанијата. Меѓутоа, нивна прва должност е уредувачка независност на публикацијата. 
 
Вклучувањето на новинарите во процесот на избор на уредници значи дека овој аспект 
од должностите на уредникот добива повеќе на значење. Секој уредник достоен на името 
ќе сака да верува дека неговото/нејзиното назначување е извршено со поддршка на 
персоналот.  
 
Новинарите треба исто така да очекуваат дека самата компанија ќе ги прифати барањата 
на професионалниот етички кодекс. Можеби од компанијата треба да се побара тоа 
официјално да го изјави. Тоа може да биде основа за заеднички дискусии помеѓу 
претставници на раководството и новинарите за етички прашања. 
 
Повеќето новинари сакаат да уживаат професионална независност. Од синдикатот 
зависи дали ќе ја имаат. 
 

 Новинарите имаат многу луѓе кои се подготвени да зборуваат во нивно име. 
Работодавците ќе тврдат дека ја поддржуваат слободата на печатот, но многу 
често етиката ќе ја потчинат на комерцијалните интереси. Владите ќе тврдат дека 
ја поддржуваат слободата на печатот, но често ќе гонат новинари и ќе вршат 
неприкладни притисоци врз медиумите. 

 Новинарите мора секогаш да ја почитуваат својата култура, но мора да го 
почитуваат и етичкиот кодекс на нивната професија.  Новинарите мора да 
изградат силни синдикати за да ги спречат обидите на работодавците и 
политичарите да ги контролираат медиумите. 

 Во свет во кој цензурата зема сè поголем замав и каде монополизацијата на 
етерот и печатените медиуми е растечки проблем, синдикатите на новинари 
треба да имаат повлијателна улога. Тие се важен бедем против неприкладниот 
комерцијален и политички притисок. 
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САМОРЕГУЛАЦИЈА  
 

 
 
И новинарите грешат! Саморегулацијата е еден начин на одржување на медиумската 
етика, испорачување на одговорност кон јавноста и овозможување слобода на 
изразување.  
 
Саморегулацијат е различна во секоја земја во која се практикува. За одличен преглед на 
различните типови на саморегулација во Европа, види: 
www.selfregulation.info/iapcoda/0405-press-report-dl.html 
 
ИФЈ и „Член 19“ (Глобална кампања за слобода на изразувањето) неодамна заклучи дека 
„нема еден модел на медиумска саморегулација кој одговара на сите и кој може лесно да 
се преслика од една во друга земја“. 
 
 
 

 

Масто на масата...тешко се добива 
 
Новинарската независност мора да се воспостави на национално ниво, каде новинарите 
и нивните претставници мора да се постават во средиштето на телата за саморегулација. 
Тоа е одобрено од традиционалниот модел на совет на печат кој вообичаено вклучува 
застапување од новинари, уредници, издавачи и јавни групи.  
 
За жал, во многу земји овој модел е разјаден бидејќи издавачите се сè поневолни да ги 
почитуваат одлуките на советите.  Кога се вклучени издавачи, моделите речиси без 
исклучок го минимизираат или исклучуваат учеството на новинарите. 
 
Во 2005 година, Комисијата за поплаки во печатот на Велика Британија (РСС) отфрли 
препорака на парламентарната комисија за признавање на клаузулата на совесност и 
правата на новинарите да одбивааат задачи кои се спротивни на нивниот кодекс (види 
дел за колективно преговарање). 
 
Одлуката следеше по долга и јавна кампања на Националниот синдикат на новинари 
(НУЈ), кој нема место во РСС, за вклучување на клаузулата на совесност по серија 

Саморегулација – препораки на ИФЈ и „Член 19“ 
 
• Медиумската саморегулација може да опстои единствено 
заедно со гарантирана слобода на изразување и слобода на информирање 
• Клеветата треба да биде декриминализирана и заменета каде 
што е неопходно со граѓански закони 
• Однесувањето на новинарот во согласност со прифатените 
професионални стандарди (види етички кодекс на крајот од овој дел како пример на ИФЈ) треба 
да ја исклучи одговорноста во предметите на клевета во прашања од јавен интерес 
• Кодекс на однесување/етички кодекс најдобро се развива 
преку репрезентативните новинарски тела (унија на професионални здруженија); онаму каде 
има повеќе тела, треба да се развие заеднички кодекс 
• Понекогаш, структура без саморегулација е подобро од лоша 
структура 
 

http://www.selfregulation.info/iapcoda/0405-press-report-dl.html
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протести во весникот Daily Express (за детали види дел Етички кодекс). Клаузулата на 
совесност би значела препознавање на нивните права да одбиваат такви задачи и би го 
подобрила квалитетот на нивното известување. РСС го отфрли предлогот бидејќи е 
силно пристрасен во корист на издавачите кои, и покрај очигледните аргументи за, не 
саакаат да видат слични протести во нивните медиуми. 
 
 
 

БЕЗБЕДНОСТ 
 

 
 

20-годишна битка 
 
ИФЈ 20 години води кампања за подобри безбедносни стандарди. Едноставни акти на 
солидарност често биле едни од најефективните противотрови за гонење на новинарите. 
Во минатото, телеграмата беше дел од рутинските кампањи кои ги практуваа ИФЈ и 
други групи за слобода на печатот. 
 
Денес, факсови, е-пошта и писма редовно се испраќаат до светските лидери како барања 
за гаранција на безбедноста на приведени новинари, ослободување на затворени 

новинари или отпочнување истрага на 
високо ниво за некој од бројните 
напади врз новинари. Ваквите акти на 
солидарност ги потсетуваат 
затворените новинари, или оние кои 
биле жртви на напад, дека нема да 
бидат заборавени. 
 
 

Новинарските организации од целиот свет активно бараат начини да ги заштитат 
новинарите од заплашување и насилство. Кога локалниот синдикат или здружение не 
можат сами да успеат нивниот глас да биде слушнат, меѓународните организации, како 
ИФЈ, мора да зборуваат за нив. 
 

Меѓународна помош 
 
ИФЈ е дел од глобалната Мрежа за слобода на изразување (ИФЕКС), а може да делува и на 
ниво на Обединетите нации за да ги потсетува владите на нивните должности за 
унапредување на слободата на медиумите и заштитата на новинарите. Како признание 
за нејзината стручност во застапувањето на новинарите, Организацијата за образование, 
наука и култура на Обединетите нации (УНЕСКО) неодамна ѝ додели на ИФЈ статус на 
„придружна членка“, највисокото ниво на акредитација за невладина организација (НВО). 
ИФЈ ги повика ОН не само да ги осудат убиствата на медиумските работници, туку и да 
инсистираат владите да запрат со неказнувањето, откривајќи детали за таквите настани 
и преземајќи мерки за приведување на убијците. Синдикатите може да пристапат до овие 
мрежи и да ги користат за промовирање и развивање на нивните активности. 
 
 
 
 
 

Во 2014 година, новинарите од Express Group 

(Велика Британија) протестираа за „расната 

омраза“ содржана во многу новинарски стории за 

барателите на азил. Сите новинари беа членови 

на НУЈ. Сопственикот тврдеше дека тиражот се 

зголемил за 20.000 и инсистираше сториите да 

продолжат. Синдикатот поднесе жалба до 

Комисијата за поплаки во печатот. 
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Споделување на знаење и искуство 
 
ИФЈ ги советува своите партнери да усвојат стандарден пристап за помош на секој 
новинар кој ќе западне во неволја. Таа препорачува секоја од здружените организации да 
назначат лице за коррдинација и да се подготват за такви евентуалности на три важни 
начини: 
 

 Со подигање на свеста на членството за проблемите и опасностите 
 Со претходно договарање на процедурите кои треба да се усвојат во случај на 

итност со релевантните министерства 
 Со договарање на одговорностите во случај на криза со работодавците 

 
За да се поддржат новинарите во тешки ситуации, од основно значење е да се добијат 
точни информации без да се минимизира или преувеличува проблемот. Првите часови 
од кризата се хаотични и важно е да се утврдат точните факти за да се намали ризикот од 
недоразбирање. Откако тоа ќе се стори, одборот на синдикатот, или неговите 
претставници, може да одлучат како да иницираат практична помош. Искуството 
покажува дека владите се чувствителни на инциденти кои вклучуваат новинари, и 
сакаат да избегнат негативно медиумско експонирање. Медиумите, затоа, можат да 
извршат притисок врз оние кои ја злоупотребуваат слободата на печатот и новинарите.  
 
Меѓутоа, постојат ризици доколку медиумските протести не се спроведат внимателно. 
Штом се вклучат меѓународните организации, владите може да се обидат да го 
презентираат проблемот како напад врз земјата од аутсајдери, поради што е многу важно 
фактите точно да се презентираат. 
 

Акциски план на ИФЈ 
 
Акцискиот план на ИФЈ започнува со контакт зад сцена во земјата. Тој првично се 
спроведува од синдикатот или здружение во земјата. Потоа може да следува не-јавен 
контакт и меѓународен притисок, на пример со официјална вклученост на ИФЈ. Тоа може 
да ескалира во формален протест, сè уште зад сцената.  Ако тоа не функционира или не е 
соодветно поради сериозноста на ситуацијата, се организираат јавни протести од страна 
на ИФЈ и други групи за слобода на печат. 
 
Кога постои конзистентно занемарување на слободата на печатот или закани по 
новинарите, ИФЈ спроведува мисија за откривање факти и објавува извештај. Во 
сериозни случаи, ИФЈ се обидува да ја координира дипломатската акција со, на пример, 
Европската унија, Советот на Европа или други тела.  
 
ИФЈ им ги дава на синдикатите-членки адресите од други подружници и организации 
кои можат да помогнат, и обезбедува примероци од писма кои може да се праќаат. 
 

Фондот за безбедност на ИФЈ е достапен за помош на 
новинарите кои се спречени, технички или физички, 
да ја вршат својата професија и кои се жртви на 
закани или трпат последици поради нивното 
професионално новинарство. 
 
„ИФЈ и ИНСИ работат заедно како единствена мрежа 
на солидарност која дава практична помош на 
најзагрозените новинари и медиумски работници 
секаде во светот.„ 

Акциски план на ИФЈ 
 

1. Не-јавен контакт и притисок 
во засегнатата земја. 

2. Меѓународен не-јавен 
контакт и притисок. 

3. Не-јавен протест. 
4. Јавен протест. 
5. Мисија за откривање факти. 
6. Димпломатска акција. 
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Еиден Вајт, Генерален секретар на ИФЈ 
 
 

Поддршка на ИФЈ преку практични структури 
 
ИФЈ има формирано четири посебни канцеларии за безбедност во Колумбија, 
Алжир и Палестина. Овие канцеларии работат не само за да обезбедат физичка 
присутност, туку и како база за развој на проекти и кампањи, ширење 
информации до новинарите и нивните организации. 
 
Кампањите може да бидат спектакуларни како масовни демонстрации 
организирани во Македонија, или штрајкови организирани во Непал, или можат 
да бидат потполно негламурозни како пишување писмо или барање состанок со 
пратеник. Секогаш кога новинарите се обединувата и делуваат колективно, тие 
прават разлика. Дури и едноставни акти на колективна солидарност, како што се 
собирање средства за семејствата на новинари кои се повредени или приведени, 
ги обединува луѓето и го јакне моралот. 
 
Организациите во многу земји работат на единството кое ја прави оваа професија 
возможна. Меѓутоа, вакво разбирање не е секаде постигнато. Способноста на 
новинарите да водат кампањи е намалена доколу нивните организации се 
разделени и не работат заедно. Новинарите кои водат кампањи заедно, независно 
од политичките или етничките разлики, можат да создадат штит на солидарност 
кој ќе помогне сите да бидат заштитени. 
 
 
 Декларација на ИФЈ за начелата на пднесуваое на нпвинарите 

 

Оваа медунарпдна декларација е прпгласена за стандард на прпфесипналнп пднесуваое на 

нпвинарите ангажирани вп спбираое, пренпс, ширеое и кпментираое вести и инфпрмации при 

ппис на настани. 

 

1. Ппчитуваое на вистината и правптп на јавнпста на вистина е прва дплжнпст на нпвинарите. 

2. Вп испплнуваоетп на пваа дплжнпст, нпвинарпт вп секпе време ќе ги брани принципите на 

слпбпда при чеснп спбираое и пбјавуваое инфпрмации, и на правптп на фер кпментари и критика. 

3. Нпвинарпт ќе известува единственп вп спгласнпст сп фактите чие пптеклп гп знае. 

Нпвинарпт не смее да прикрие важни инфпрмации или да фалсификува дпкументи. 

4. Нпвинарпт ќе кпристи единственп фер метпди за да дпбие вести, фптпграфии и дпкументи. 

5. Нпвинарпт ќе направи сè штп е вп негпва мпќ да ппправи какви билп пбјавени инфпрмации 

за кпи се пткрилп дека се штетнп невистинити. 

6. Нпвинарпт ќе ја ппчитува прпфесипналната дпверливпст вп пднпс на извпрпт на 

инфпрмации дпбиени вп дпверба. 

7. Нпвинарпт ќе внимава на ппаснпста пд дискриминација кпја мпже да ја прпмпвираат 

медиумите, и ќе стпри сè штп е вп негпва мпќ да избегне пптппмагаое на таква дискриминација врз 

пснпва на, ппмеду другптп, раса, ппл, сексуална приентација, јазик, религија, пплитички или други 

ставпви, и наципналнп и спцијалнп пптеклп. 

8. Нпвинарпт ќе ги смета за серипзни прпфесипнални прекршпци следните: плагијат, 

злпнамернп тплкуваое, клевета,  непснпвани пбвинуваоа, прифаќаое ппткуп вп кпја билп фпрма 

за пбјавуваое или непбјавуваое. 

9. Нпвинарите кпи се дпстпјни на свпетп име ќе сметаат дека имаат дплжнпст да ги ппчитуваат 

начелата наведени ппгпре. Вп рамките на ппштите закпни на секпја земја, вп прпфесипналната 

рабпта нпвинарпт ќе ја признава надлежнпста самп на свпите кплеги, без да прифаќа билп каквп 

мешаое на владите или други страни. 
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ЛИСТА НА ПРОВЕРКА 6 
 

 
СЛОБОДА, УРЕДУВАЧКИ СТАНДАРДИ И БЕЗБЕДНОСТ 

 
 

1. Етички кодекс и уредувачки стандарди 
 Дали го имате поделено Етичкиот кодекс на ИФЈ на членовите? 

- Дали ја дискутиравте неговата содржина? 
- Како се применуваат неговите клаузули на вашата ситуација? 

 Улогата на синдикатот – да делува против професионален притисок, да реагира 
кога се применува притисок. 
- Дали на вашето работно место има притисоци? 
- Дали практикувате саморегулација? Дали функционира? 

 Уредувачка демократија – вклучете ги новинарите во дискусии за политиката со 
уредниците и раководството. 

 Вообичаено, дали новинарите учествуваат во изборот на уредникот во вашата 
канцеларија? 

 Какво влијание имаат? 
 
Етички кодекс 

 Дали имате сопствен етички кодекс? 
 Дали го дистрибуиравте кодексот на ИФЈ до сите ваши членови? Дали е соодветен 

за вашиот регион? 
 Дали некои од медиумите во вашиот регион го почитуваат кодексот на ИФЈ (или 

сличен кодекс)? 
 Дали сте дискутирале за етика и за потребата од усвојување кодекс на некои од 

вашите состаноци? 
 
Уредувачки стандарди 

 Дали новинарите во вашиот регион биле некогаш вклучени во изборот на 
уредник на некој од локалните весници? 

 Општо, дали весниците во вашиот регион имаат уредувачка независност? Дали е 
тоа нормална или ретка појава? 

 Овој дел од прирачникот опишува случаи на уредувачка независност и/или 
слобода во Канада, Грција и Русија. Дали знаете за слични случаи во вашиот 
регион? 

 Што мислите дека можете практично да направите да ја подобрите уредувачката 
независност? 

 
Саморегулација 

 Дали имате примери на саморегулација во вашата област? 
 Дали верувате дека условите се поволни за саморегулација во вашата област? Ако 

не, зошто? 
 Дали сметате дека саморегулацијата е правиот начин да се постигне слобода на 

изразување и етичко новинарство? 
 
Безбедност  

 Дали знаете за Мрежата ИФЕКС? Дали сте ги контактирале? 
 Дали сметата дека нудат практична помош? 
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 Дали назначивте одговорно лице за безбедност како што пропишува 
прирачникот? 

 Дали се вашите членови доволно свесни за проблемите и опасностите поврзани со 
работењето во одредени области? 

 Дали имате акциски план кој може да го спроведете доколку некој ваш член се 
најде во неволја? 
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ДРУГИ ПРАШАЊА 

 

СОЛИДАРНОСТ – ОДНОСИ СО ДРУГИ РАБОТНИЦИ 
 

 
 

Проблем – новинарскиот синдикат може да стане изолиран 
 
Новинарите често чувствуваат дека блиските врски со „не-професионалци“ може да ја 
намалат важноста на новинарството и, уште полошо, да доведат до губење на нивниот 
сопствен демократски суверенитет. Тоа најчесто се гледа во стравот кој го имаат да 
преземат индустриска акција во име на графичари, техничари или административни 
работници. Стравот не е во целост нерационален. 
 
Синдикалната солидарност значи, понекогаш, дека групи работници ќе треба да се 
поддржуваат, често за прашања кои на некои луѓе не им се чинат особено важни. 
Меѓутоа, тоа е двонасочна улица. Новинарите ќе добијат поддршка кога ќе дојде нивното 
време. Тоа е суштината на синдикализмот: на крајот, секој има корист. 
 
 
 
Новинарите добиваат од овој процес, не само за индустриски прашања (заштита на 
работни места, здравје и безбедност и, секако, подобри плати) каде интересите се јасно 
дефинирани, туку и за професионални прашања. Новинарите кои ја ценат својата 
професионалност треба да ги охрабруваат другите медиумски работници да им дојдат на 
помош во одбрана на професионалните принципи. 
 

Решение- зеднички синдикални комитети 
Новинарски синдикат не смее да дозволи професионалниот статус на неговите членови 
да создаде културна поделба со другите медиумски работници. Добар синдикат ќе сака 
да биде во контакт со други синдикати и најдобрата структура е обично создавање на 
заеднички синдикални комитети. 

Заедничките синдикални кпмитети 

 

Ви пвпзмпжуваат да: 

• разменувате инфпрмации сп други синдикати 

• ја цените ппштата синдикална стратегија на ракпвпдствптп 

• прганизирате заеднички активнпсти и развивате кпнтакти 

• пбезбедите дека синдикатите ќе прпизведат исти бараоа кпга е сппдветнп 

• имате заеднички прегпвпри сп ракпвпдствптп 

 

Затпа треба: 

• редпвнп да ги инфпрмирате пдгпвпрните лица пд другите синдикати 

• да им дпставувате кппии пд вашите журнали или билтени 

• да пдржувате редпвни спстанпци сп други синдикални претставници 

• да ги инфпрмирате вашите членпви за пвие кпнтакти 
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РАЗВИЈТЕ КОАЛИЦИИ НАДВОР ОД МЕДИУМСКАТА ИНДУСТРИЈА 
 
Иако зедничките синдикални комитети имаат свое место, тие се само првиот чекор. Сè 
повеќе и повеќе новинарскиот синдикати стануваат дел од пошироки коалиции со НВО-и 
други тела за кампањи и дури и политички партии. Тоа може да помогне во јакнење на 
случајот во прашање, независно дали се работи за одбрана на социјални или 
професионални права. 
 
 

ОБУКА 
 

 
 

Важноста на обуката 
 
Некои новинари посетувале реномирани школи или факултети и стекнале 
квалификации во професијата. Многу новинари го учат занаетот со искуство, со обука на 
работното место во рамките на некоја медиумска куќа. Ако имаат среќа, тие ќе го 
искористат знаењето на постарите новинари. Тоа е добро, но не е целосна замена за 
организирани курсеви на кои учесниците добиваат систематска обука за основните 
новинарски вештини. 
 
Синдикатот треба да ја стави потребата од професионална обука на, или близу до, 
врвот на листата на приоритети. Новинарите може да бидат добри синдикалци, но 
мора да можат да заработуваат за живот прво како новинари. 
 
Тоа е во 21-иот век поважно од било кога, бидејќи техниките и алатките се менуваат 
толку брзо и новинарите (особено фриленсерите) кои не се адаптираат брзо ќе се соочат 
со сериозни проблеми. Тоа води до концептот на доживотно учење, бидејќи новинарите 
ќе треба да научат нови техники доколку сакаат да продолжат да заработуваат од 
новинарството.  
 
 

Потребни вештини 
 
Проблемот на обука за новинарите е универзален. Кога зборуваме за обука, мислиме 
обезбедување на услови за стекнување на основните и стручни вештини на работата: 
како се пишува сторија, техники на интервјуирање, фотографија, ТВ и радио емитување, 
весници и графички дизајн и уредување. Но мора да признаеме дека софтверските 
вештини се исто толку важни, и новинарите можеби ќе сакаат (или ќе бидат обврзани) 
да станат експерти за програми како што се Quark Express, Adobe Photoshop или 
Macromedia Dreamweaver. Интернетот исто така игра фундаментална улога во денешната 
новинарска професија. Всушност, тој ја смени драстично. Во денешно време, новинарите 
мора да знаат како правилно да пребаруваат на интернет, да бидат продуктивни додека 
сурфаат на интернет и да знаат каде се лоцирани важните извори на информации. Ако 
тоа значи повеќе обука – тогаш така ќе биде. 
 
Меѓутоа, во многу земји, организациите за обука кои постојат немаат доволно ресурси. 
Синдикатот треба да ги искористи достапните ресурси за да го подобри процесот на 
обука. Треба да постои договор за обука со раководството. Доколку е можно, донесете 
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обучувач од надвор – од национално училише или од меѓународно реномирано тело за 
обука како што е Thomson Foundation. 
 
Обидете се да организирате курсеви кои ќе бидат во склад со потребите на вашите 
членови – еден ден во неделата , вечерни курсеви или долгорочни ангажмани 
(двомесечни или тромесечни курсеви надвор од канцеларијата) се неколку опции. 
Доколку не  е можно да се организираат такви курсеви, треба да ги разгледате опциите 
достапни на интернет. Учењето на далечина е изводливо преку интернет и нуди многу 
курсеви – Европскиот синдикален колеџ (European Trade Union College – ETUCO) е добра 
почетна точка (види http://etuco.etuc.org). 
 
Другите прашања, кои треба да бидат предмет на договор со раководството,ги опфаќаат 
луѓето од двата краја на спектарот на вработување – приправниците и оние кои се 
пензионираат. 
 

 
 

Промена на демографијата 
 
Луѓето живеат подолго и во многу земји наталитетот опаѓа. Крајниот резултат веројатно 
ќе биде поместување на возрасната пензија за новинарите. Тоа значи потреба од обуки 
на обата краја од спектарот. 
 

 Приправници/млади новинари: ќе се намали бројот на млади новинари кои ќе 
се приклучат кон професијата. На приправниците треба да им се обезбедат 
програми за обука, што ќе им даде здрава професионална основа во 
новинарството. Младите често многу малку се платени и работат многу напорно 
со малку или без никаква обука. Синдикатот треба да се бори тоа да го смени. 
 

 Доживотно учење: како што се продолжува животниот век на луѓето, возраста за 
пензионирање се зголемува. На новинарите им  е потребно солидно образование 
кое ќе им даде целосна слика за нивната професија и нејзините постојано 
менливи потреби. Тоа мора да ги подготви за подолг животен век во 
професијата. Синдикатите треба воспостават обуки согласно потребите и 
внимателно да ги следат и ажурираат. 
 

 Пензии: на другиот крај од спектарот, новинарите кои набрзо ќе заминат во 
пензија, исто така имаат потреба од поддршка од синдикатот. Со промените во 
демографијата, денес повеќе луѓе ќе ја достигнат возраста за пензионирање. 
Синдикатот треба да цели да преговара со компанијата за пристојни пензиски 
шеми за своите членови. 
 

 
 
 
 

Предлог закон против тероризам на Јужна Африка (2002) 
 

 Формирана коалиција како знак на протест за непочитувањето на правата и слободите 
 Ги вклучува FXI (Институт за слобода на изразување), COSATU (Конгрес на синдикати на Јужна Африка) 
 Програма за подигање свест, семинари, работилници 
 50.000 летоци, 100 постери, 1600 налепници 

Предлог законот е повлечен во февруари 2004 

Обука на НУЈ (Велика Британија) 
 

 Модени простории во главната канцеларија на НУЈ во Лондон, опремени со Apple компјутери и соодветен софтвер 
 Понудените курсеви вклучуваат: Quark Express, пишување на интернет, Adobe Photoshop, Dreamweaver, пишување 

статии и истражување на интернет. 
 Курсевите се во времетраење од еден до два дена 
 Курсевите главно се спроведуваат во Лондон 
 Достапни се и курсеви на интернет 

За совети за кариера во новинарството, цена на курсевите и користење на форумот/разговорите види 

www.nujtraining.organisations.uk 

http://etuco.etuc.org/
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Општеството станува „чудно“ – искористете го 
 
Во изминатата деценија, светот на информациите драстично се промени. Во 
осумдесеттите, електронската пошта им беше достапна само на вработените во големите 
мултинационални компании. Деведесеттите го поздравија пристигнувањето на 
интернетот и почетокот на широкопојасната комуникација. Денес, многу луѓе 
чувствуваат дека мора да се приклучени – или во контакт со – „мрежата“ 24/7. 
 
Секоја недела пристигааат нови и нови уреди – Персонален дигитален асистент, GPRS-
компатибилни телефони, сè помали и помали (сепак многу моќни) лаптопи. Листата 
нема крај. Луѓето имаат пристап до информации и комуникација како никогаш до сега. 
Но, ваквите можости носат и проблеми. 
 

Потенцијални недостатоци 
 
Пристапот до интернет (и поврзаните апликации) станува неопходен за секој кој сака да 
биде конкурентен во денешниот свет. Тоа ги вклучува и новинарите, кои мора да бидат 
во состојба да поднесуваат стории по електронски пат, да адаптираат стории „во од“, да 
пребаруваат информации и да бидат во контакт со колеги на другата страна од светот. 
Иако интернетот станува сеприсутен, сепак не е уште стигнат дотаму. Не секој има 
подеднакво пристап. А тие со пристап се соочени со проблемот на преоптовареност со 
информации. 
 

 Дигитална поделба: светот е поделен на оние кои имаат и оние кои немаат. Тоа 
не е само поделба помеѓу развиениот и неразвиениот свет, туку и помеѓу 
сиромашните и обесправените малцински групи (низ целиот свет) и оние кои 
имаат доволно ресурси да ја искористат технологијата (каде и да се, вклучувајќи 
ги и земјите во развој). 
 

 Новинарите треба да бидат свесни за оваа поделба и да се обидат да ја 
премостат на секој можен начин. 
 

 Преоптовареност со информации: Не е невообичеано за луѓето да добиваат 
стотоци меилови на ден. Сега е нормално да се отиде на Google пребарување (за, 
на пример „ниски плати на новинарите, лоши услови“) и да се добијат стотици 
илјадници одговори. Новинарите мора да бидат свесни за ограничувањата на 
технологијата исто како и за придобивките кои ги носи. Од основно значење е 
изворите убаво да се проверат пред да се употребат професионално. 
 

Пионерски напредок 
 
Сепак, пристигањето на „чудното“ општество ја донесе најдраматичната промена на 
начиниот на кој новинарите работат од почетокот на професијата. Тоа значи дека постои 
подеднаква можност за синдикатите да го променат начинот на кој и тие работат. Како 
можат синдикатите да се е-организираат? Да погледнеме некои можности – за 
подобрување на комуникацијата на синдикатите, за помош на новинарите на нивното 
работно место и дури за заштеда на пари: 
 

 Основна е-пошта: широкопојасниот пристап до интернет не ги има зафатено 
сите делови од светот, вклучувајќи го и развиениот свет. Меѓутоа, е-поштата е 
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достапна на повеќето луѓе (трговски здруженија, интернет кафулулиња, итн.) и 
може да биде корисен метод на барање информации и контакт со колеги. 
Забелешка: дури и текстуалните пораки преку мобилен телефон може да бидат 
моќен начин на лесна и брза комуникација. 
 

 Пребарување на интернет: една од почетните точки кога синдикатот ќе почне 
да преговара за колективен договор е да ја провери состојбата на компанијата 
(профит, клиенти, нови зделки) и локалните просечни плати. Тоа е сега многу 
полесно благодарение на интернетот. Доколку немате „брз“ интернет пристап, 
испратете е-пошта на ваш колега кој има и побарајте да ги пребара 
информациите. Подгответе се, искористете ги алатките кои ви се на располагање. 
 

 Виртуелни состаноци на синдикатот: кога членовите на синдикатот не се 
лоцирани на исто место, една опција е одржување на виртуелни состаноци со 
користење на алатките достапни на интернет. Членовите може да се најават во 
договорено време, да дискутираат за однапред договорена агенда на интернет, да 
назначат активности и поделат записници. За жал, сè уште нема можност да се 
оди во виртуелно кафуле по состанокот. 
 

 Е-мејл листа: дури и едноставна е-мејл листа може да биде корисна алатка. Секоја 
подружница едноставно треба да ги додаде е-мејл адресите на сите членови на 
една листа која ќе се користи за циркулирање на билтени, можности за работа, 
претстојни настани, кампањи, апели за помош, совети, предмети на продажба, 
итн. 
 

 Е-групи: вообичаено овие групи се воспоставуваат за сите членови (во групата) 
да можат да објавуваат пораки. Тие се слични на е-мејл листите, но искуството 
покажува дека овие не функционираат толку добро како листите, освен доколку 
некој не сака да преземе водство и постојано да ги поттикнува другите да се 
приклучат (што не е лесна задача). 
 

 Блогови: блоговите се веќе во тренд. Понекогаш перцепирани како „непријатели“ 
на новинарите, блоговите може да ги пишува секој и (важно) може да ги чита 
секој – каде и да се во светот, под услов да се „чудни“. Одличен начин да се 
воспостави „слобода на изразување“, блоговите најдобро функционираат кога се 
„лични“. Можат да бидат корисни доколку лидерот на синдикатот (или друг член) 
сакаат нешто да кажат преку блог. Блоговите се најкорисни во земји со 
репресивни режими. 
 

 RSS канали: RSS значи „навистина проста синдикација“ (Really Simple Syndication) 
и зема замав. Тоа е начин на дефинирање на темите за кои сте заинтересирани и 
потоа ги добивате релевантните информации преку е-пошта (пр. ниски плати, 
медиуми, „Западна Африка“), без да морате да пребарувате по интернет 
страниците. Многу интернет страници (БиБиСи, СиЕнЕн, итн.) имаат достапна 
RSS. Но, внимавајте, бидејќи може да бидете преплавени од електронски пораки. 
Се очекува дека овој механизам ќе ја подобри меѓународната комуникација во 
месеците кои следат.  
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 Подкастинг: тоа е еден вид на аудио блогерство. Ако новинарот сака да пренесе 
порака до јавноста, ова е еден од начините тоа да го стори. Со соодветниот 
софтвер и хардвер, може да создадете подкаст и да го емитувате за преземање на 
компјутер или МП3 плеер. 
 

 Пренос на глас преку интернет протокол (VoIP): има за цел да ја преобрази 
комуникацијата. Со користење на системи како што се Skype, можете да правите 
повици преку интернет – до други корисници на интернет, мобилни телефони 
или фиксни линии. Секој е во заштеда, освен телекомуникациските оператори. 
 

 
 
 

ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ВАШАТА ПРОЕКТНА РАБОТА 
 

 
Речиси секоја човечка активност која вклучува извршување на неповторлива задача 
може да се смета за проект. Па, сите сме проектни менаџери!  Сепак, менаџирањето на 
проект во комплексна средина (со различни партнери, засегнати страни, цели и 
временски рамки) бара структура: што треба да се стори, од кого, како, кога, зошто и 
каде? 
 
Во овој дел, ќе зборуваме за организирање на семинар (или серија семинари) на 
различни теми. Ќе го наречеме ДА СЕ ОРГАНИЗИРАМЕ (или Сè што треба да знаете за 
синдикатот но ви е страв да прашате). 
 
 

Што е проект? 
 
Проект е серија активности насочени кон исполнување на јасно дефинирани цели во 
дефиниран времески рок и буџет. Во контекст на новинарски синдикат, тоа може да 
вклучува: 
 

 Кампања против ниски плати 
 Кампања за заштита на емитување на јавен сервис 
 Организирање национални (или локални) кампањи за регрутирање 
 Организирање серија обуки или семинари 
 Развивање компјутерски систем за подобрување на размената на информации 

помеѓу новинарите во различни региони и земји. 
 
Ова се само неколку примери, има стотици повеќе. Главната порака е дека секоја 
активност –мала и ли голема – може да се смета за проект и да има корист од 
структуриран пристап. 
 
 

Клучни елементи на проектот 
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 Идентификување на засегнати страни/спонзори, конкретни цели и целна 
публика, т.е. некој кој ќе ве поддржи (по можност финансиски)и причина за 
проектот 

 Утврдување на јасно дефинирани одговорности т.е. кој ќе ги спроведува клучните 
активности 

 Организирање на систем за евалуација и мониторинг во сите фази од проектот 
(бидејќи светот не запира) 

 Спроведување на анализа на трошоците и придобивките – за да се утврди дали 
проектот е добра идеја (да се вклучат мерливи и немерливи придобивки). 
Забелешка: за жал во синдикализмот придобивките не се загарантирани т.е. 
кампањата против ниски плати може да биде неуспешна. 

 
 

 
 

Дефинирање на вашиот проект 
 
Дефинирањето на опсегот и целите на проектот е првиот чекор кон успехот. Проектите 
треба да имаат мерливи цели секогаш кога е можно.  
 
Пристапот на логичка рамка е аналитичка и менаџмент алатка која сега се користи (во 
една форма или друга) од страна на повеќето мултилатерални и билатерални агенции за 
помош, меѓународни НВО-и и многу партнерски влади. Тој е клучна алатка која може да 
се дефинира како „помагало за мислење“, овозможувајќи анализирање и организирање 
на информации на структуриран начин. 
 
 

Кога планирањето е завршено 
 
Кога фазата на планирање е завршена (и одобрена), започнува фазата на „правење“. 
Штом ќе започне проектот, брзо ќе добие моментум и често се случува неочекуваното. За 
да има каква било шанса за успех, на самиот почеток (во фазата на планирање) треба да 
утврдите начин на следење и влијаење врз напредокот на проектот. Потребно е предлог 
проектот да го доставите до сите. Тој содржи: 
 
 
Наслов на проектот и краток преглед на организацијата (спонзори, цели, рокови, 
одговорности, итн.) 
 

ДА СЕ ОРГАНИЗИРАМЕ – СЕМИНАР (1) 
 

 Спонзориран од ИФЈ 
 Целна публика – секој синдикат кој сака да се прошири, да привлече нови членови или да 

започне кампања за подобри плати и услови 
 Одговорности: ИФЈ – да го води семинарот; локален синдикат – да организира семинари; 

заедничка одговорност – развивање на курсот 
 Тековна евалуација: треба да се прави на секој семинар за да се види дали се исполнети 

целите 
 Анализа на трошоци и придобивки : еден успешен семинар може да донесе нови членови 

(зголемен прилив на членарини за синдикатот), подобри плати и услови за членовите, 
поефективни кампањи (немерливо). Трошокот на семинарот треба да се спореди со овие 
придобивки. 
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Контекст: краток опис на контекстот и проблемите, како и соработката и 
координацијата со други организации. 
 
Стратешки и тактички цели: тука спаѓаат долгорочните цели и краткорочните реални 
таргети (обете треба да се мерливи). 
 
Придобивки: како и веќе дефинираните придобивки, објаснете ги можните индиректни 
ефекти, пр. како добиеното искуство може да се пренесе на други новинарски групи во 
вашата земја и во други земји во регионот. 
 
 

 
Целни групи: опишете ги целните групи/ 
 
Активности/материјали: направете преглед на што конкретно сакате да постигнете и 
што ви е потребно за да го постигнете. Ова е најважниот дел од вашиот проектен 
предлог, затоа детално прецизирајте! 
 
Распоред: направете распоред за имплементација на проектот, од почетокот па сè до 
исполнувањето на целта. Вклучете ги факторите кои би можеле да го успорат 
спроведувањето и направете проценка на последиците земајќи ги предвид опсегот и 
распоредот. 
 
Евалуација: објаснете како ќе ги оцените резултатите од проектот во однос на 
поставените цели. 
 
Локална одржливост: (доколку е соодветно) објаснете како вашата организација 
планира да продолжи да функционира и да го продолжи проектот кога ќе запре 
финансиската помош. 
 
 

ДА СЕ ОРГАНИЗИРАМЕ – СЕМИНАР (2)  
 

 Цели: да се зацврстат концептите презентирани во овој прирачник и да се претстават на 
колку што е можно поширока публика 

 Активности кои треба да се спроведат: одлучете каков ќе биде форматот на семинарот 
(неделен, истовремено со состаноци на синдикатот, дводневен курс, итн.; рекламирајте ги 
семинарите, договорете и планирајте ја локацијата (закупен простор, простории на друг 
синдикат, итн.), регистрација на учесници, итн. 

 Планирање: Колку и да е мал проектот, треба да изготвите распоред за активностите. Во 
таков случај, клучните датуми се: комплетирање на содржината на курсот, договарање на 
локација и обучувачи, краен рок за регистрација, изготвување на материјали за курсот 
(доколку е соодветно) 

 Следен чекор: оценете го семинарот и одлучете дали ќе го повторите. 
 

Пристап на логична рамка 
 
Фаза на анализа 

 Идентификувајте ги засегнатите страни и спонзорите 
 Идентификувајте ги клучните проблеми, можности и барања 
 Развијте решенија за горенаведените 
 Идентификувајте различни стратегии за постигнување решенија; изберете ја соодветната 

 
Фаза на планирање 

 Развијте ја структурата на проектот, идентификувајте ги ризиците и мерливите показатели на успех 
 Изгответе распоред на проектот, со рокови и одговорности 
 Обезбедете достапни ресурси, особено буџет 

 
За повеќе информации за пристапот на логична рамка, види 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/documents/pcm_2004_ang.pdf 
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ЛИСТА НА ПРОВЕРКА 7 
 

 
ОБУКА, Е-ОРГАНИЗИРАЊЕ И СОЛИДАРНОСТ СО ДРУГИ СИНДИКАТИ 

 
 
Обука 

 Колку според вас треба да биде важна обуката како еден од приоритетите на 
синдикатот? 

 Далиот е вашиот синдикат вклучен во обуки? Ако да, како? 
 Дали знаете за центри за обука кои може да ги препорачате на вашите членови? 
 Дали сметате дека тоа е одговорност исклучиво на раководството? 
 Дали ја сметате обуката за неопходна за новинарите низ нивната кариера? 

Доколку да, дали им помагате да ја добијат? 
 
Односи со други медиумски работници 
 

 Единството е сила. Зошто новинарите треба да соработуваат со други работници? 
 Дали ги прифаќате придобивките на солидарноста? 
 Заеднички синдикални комитети – нивната улога во промовирање на соработка и 

размена на информации. 
- Дали сметате дека се применливи во вашиот регион? 

 Проблеми за заедничка акција: во кои области сметате дека би било корисно да се 
иницираат заеднички синдикални комитети во вашиот регион? 

 Дали имате остварено контакт со синдикати надвор од медиумската индустрија, 
на пример за организирање на заеднички кампањи? 

 
Е-организирање 
 

а) Корисно – да/не? 
-  дали се согласувате дека алатките споменати во овој дел се корисни? 
-  дали веќе користите некои од споменатите техники? Доколку да, успешно или 
неуспешно? Зошто? 
- дали вашиот синдикат доволно ја користи „новата технологија“ за да ги 
организира и зближи своите членови? 
- каде би било е-организирањето најкорисно? 
 
б) Новинари на новите медиуми, дигитална поделба и пренатрупаност на 
информации 
- дали имате новинари од „новите медиуми“ во вашиот синдикат? 
- дали сметате дека треба да се прави разлика помеѓу старомодното новинарство 
и она кое се базира на интернет? 
- дали во вашиот регион постои дигитална поделба? 
- дали примате премногу информации („пренатрупаност“) или премалку? 
- дали постои доволна инфраструктура во вашиот регион за ова да биде соодветна 
тема за дискусија? 
 

 
 


