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Новинари и пари

У

словите во кои работат новинарите, но и медиумските
работници, директно се рефлектираат на квалитетот на
медиумската содржина. Не случајно веќе неколку години по ред извештаите за слободата на медиумите во Македонија, вклучително и последниот на Репортери без
граници, констатираат дека тие се слабо платени и работат во несигурни услови. Впрочем податоците говорат сами за себе: платите во медиумите се под 300 евра, што е далеку под нивото на
просечната плата во Македонија, но и под регионалниот просек.
Дополнително, повеќе од половината или околу 54 проценти од медиумските работници и новинари не се вработени постојано, односно немаат договори на неопределено време, а ситуацијата е особено драматична во дигиталната сфера каде неминовно се сели доскоро традиционалното печатено новинарство.
Колективните договори се мислена именка, за нив малку
знаат и работниците и работодавачите, а станува збор за документ кој ги уредува сите витални прашања за функционирањето
на медиумите.
Новинарството е професија која се бори за уставното право
на секој граѓанин да располага со факти на кои може да им верува,
да добие потребни информации во извештаи кои се напишани со
внимание и прецизност. Кредибилни медиуми кои инвестираат
во идните генерации и кои му служат на јавниот интерес не се
флоскула или некаков хир на новинарите, туку суштинска потреба на секоја земја која сака да се нарекува демократска. А тие не
се можни доколку во нив работат економско уценети и исплашени луѓе.
Оттаму, крајно време е прашањето за работните и професионални услови на новинарите и медиумските работници да го
ставиме во центарот на дебатата за тоа какви медиуми сакаме во
Македонија. Заканата од лажни вести пред која е ставено квалитетното новинарство во нашата земја која стана синоним за „лажни вести“ не може да биде победена со слабо платена, недоволно
обучена работна сила која не е заштитена со колективен договор.
Се додека нашите колеги се со ниски плати, се додека се
соочуваат со растечки тренд на хонорарни или времени вработувања, со следење на ризични настани без какво и да е осигурување, со родова нееднаквост и кршење на авторските права, тие
нема да можат соодветно да одговорат на инвазијата од пропагандистичките центри поради што довербата во професијата, но
и демократскиот амбиент во земјава ќе продолжи да се движи
по надолна линија.
Затоа е неопходна итна промена на приоритетите и фокусирање на работните и професионални права на новинарите и
медиумските работници, како место од кое почнува, но и во кое
може да заврши искривоколчувањето на професијата. Степенот
на слободата не се мери со бројот на медиумите, туку со уредувачката независност, кредибилитет и интегритет на новинарството кое во нив се практикува.
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Во Македонија намалениот број медиуми, малиот пазар, погубната
корпоративна логика и отворената зависност на медиумите од центрите на моќ ја комплетираат сликата за новинарот како наемен
работник без сопствен дигнитет и интегритет.

Б

аучот на лажните вести кружи над светот. Светските велесили ги прогласуваат
за најголеми непријатели на демократијата. Во речиси сите влади на земјите
од Европската Унија владее вистинска
хистерија против оваа злокобна опасност за нормалното одвивање на демократските процеси.
Се најавуваат и се водат вистински крстоносни војни со легални и полулегални
средства против нив. Но, сепак, речиси никој не влегува во посериозна анализа за корените и причините за ширењето на оваа
појава, па дури ни за нејзиното вистинско
влијание во однос на демократијата.
Годинава се навршуваат 80 години од објавата на најпознатата лажна вест во историјата на медиумите. Се разбира, станува збор за
радио-драмата „Војна на световите“ на Орсон
Велс, што на 30 октомври 1938 година ја емитуваше американското радио CBS. Станува збор
за специфична адаптација на истоимениот научно-фантастичен класик на Херберт Џорџ Велс,
каде што „нормалната“ радио-програма нагло
се прекинува со низа вонредни вести, интерпретирани од возбудени „репортери“ за наводна инвазија на Марсовци на некоја фарма во
местото Гроверс Мил во американската држава
Њу Џерси.

Легендата вели дека драмата предизвикала
масовна паника, а како резултат на овие последици подоцна се појавила и сериозна морализаторска хистерија околу (зло)употребата на медиумите. Според известувањето на весниците,
како резултат на ефектите на драмата на улица
излегле десетици и десетици работници во Џерси, опремени со своите двоцевки за конечна
пресметка на „малите зелени“. Еден несреќен
слушател сведочи дека едвај ја спречил сопругата да не испие отров. Весниците пишуваат за напад на толпа на полициската станица, за нереди
и сообраќајни несреќи по патиштата, за масовна
„епидемија“ на инфаркти итн.
Радио-драмата е со недели предмет на медиумската опсервација. Или, како што денес
би се рекло, станува „вирална“. За три недели
се објавени околу 12.500 новински текстови за
оваа радио-емисија и за нејзините последици.
Дури и Адолф Хитлер во својот говор во Минхен,
една недела по емитувањето на драмата, го
споменува овој случај како пример за искривиколченоста на западниот демократски модел (во
случајов, американски).
Но, како што подоцна (многу подоцна) се
покажува, вистинските „фејк њуз“ не се оние за
нападот на Марсовците, туку токму новинските написи! Подоцнежните сознанија кажуваат
дека драмата ја слушале околу два проценти од
тогашниот слушателски аудиториум, дека никој, ама токму ниту еден, не излегол на улица

“Содржината на оваа
публикација е целосна
одговорност на Синдикатот
на новинари и медиумски
работници и во никој случај
не ги одразува ставовите на
Европската Унија”
Орсон Велс (со подигнати раце) на снимањето на радио драма
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Социјалните мрежи одиграа значајна улога при мобилизацијата за движењето „Окупирај го Вол стрит“

и не покажал паника, дека најголемото „паничарење“ било неколку телефонски повици до
полициската станица и до противпожарната да
прашаат дали треба да бидат загрижени или не,
дека немало никакви гужви на патот итн.
Денешната дистанцирана проценка е дека
весниците ова го направиле исклучиво за да
докажат дека радиото (во тоа време сосема нов
медиум, претставен како „ултрадемократски“
глас на народот) е несигурен и целосно немеродавен медиум. И – не успеале! Всушност, успеаја да ја воздигнат драмата на ниво на култ, да
го промовираат младиот Орсон Велс во значаен
автор и да го задржат интересот за овој феномен до ден-денес.
Радиото тогаш, беше она што е интернетот
денес. Исто како и радиото, и интернетот во почетокот беше славен како „ултрадемократска“
играчка, како некаква глобална агора во која сечиј глас ќе може да биде слушнат, а денес (особено поради таканаречените социјални мрежи)
е ставен на крстот на срамот и вината поради
злоупотреба на лични податоци и – поради ширењето лажни вести!
Да се разбереме, и радиото пред 80 години го поминуваше истиот пат. Во учебниците
за пропаганда се забележени токму говорите
на германскиот диктатор со смешни мустаќи и
неталентиран сликар преку радио, како што некогаш (веруваме) такво изучување ќе доживеат
и твитовите на американскиот претседател со
смешна фризура и неталентиран бизнисмен.

Во ред, повеќечасовно запалено викање на микрофон не е исто со запалено викање во 140 карактери твит, ама целта е иста... застапување и
убедување во сопствената политичка и општествена идеологија.
Од друга страна, сите се сеќаваме каква
улога одиграа социјалните мрежи во самоникнатото движење Окупирај го Вол Стрит, или во
таканаречената Арапска пролет, кога активистите се самоорганизираа преку фејсбук во битката
против нивните диктаторски режими, конечно
фејсбукот имаше клучна улога и во овдешната
Шарена револуција. Добро, уште посвежи ни се
сеќавањата на влијанието на фејсбукот врз американските претседателски избори, особено на
таканаречениот „велешки случај“, кој ја промовираше Македонија во врвот на државите што
се способни да произведуваат лажни вести на
глобално ниво. Но, ја знаеме и употребата на
истиот тој фејсбук од страна на активистите на
ИСИЛ, па и на пропагандистите на Путин, кои ја
користат мрежата за врбување на незадоволните од западните земји во сопствените антизападни џихади! А, секако, и случајот „Кембриџ
Аналитика“, кој фрла можеби најголемо петно
врз функционирањето на глобалната мрежа.
Но, треба ли поради тоа да го запалиме интернетот? Треба ли да ги забраниме порталите
што со намера или без неа ширеле или шират
лажни вести? Треба ли да ги збришеме и традиционалните медиуми поради лажните или
„поствистински“ вести?

Се разбира дека не! Тоа би било само уште
една манифестација на лудизмот, односно на
борбата против новата технологија и алатките
што таа ги носи како единствени виновници за
состојбата во која што сме, а не против фундаментот на проблемот – а тоа е системот и луѓето
што го сочинуваат. Или како што забележуваат
американските колумнисти Адријан Чен и Ендрју Харник, борбата или новата крстоносна војна против лажните вести не е решение.
Добро информираната јавност е можеби
неопходен услов за демократија, но не е
единствен. Демократијата, едноставно,
нема да ја спасат точни вести и вистински информации, колку тоа и да звучи убаво, туку вистински демократски и демократизирани институции (вклучувајќи ги
тука и медиумите).
Пропагандната војна, вклучувајќи ги тука
и лажните вести, се води откога постојат медиумите. Не треба, на пример, да заборавиме
дека автор на славната изјава на Марија Антоанета: „Па, зошто не јадат колачи“, наводно
дадена откога и рекле дека народот се бунтува
затоа што нема леб да јаде, не е никој друг туку
славниот и умниот француски филозоф ЖанЖак Русо, наведувајќи ја во своите „Исповеди“
од 1782 година! Колку пропагандно и силно да
звучи оваа изјава, таа не е причината за Францу-
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ската револуција. Вистинската причина е системот и луѓето што го прават, односно фактот дека
народот навистина немал леб да јаде.
Но, и враќањето во историјата, како што
добро знаеме, често е јалова и манипулативна
работа. Она што сега ни се случува, во смисла на
инвазијата, не на Марсовци, туку токму на лажни вести, може и треба да се поврзе токму со
„крајот на историјата“, односно со завршувањето на Студената војна, дефинитивната победа на
неолиберализмот и воспоставувањето на монополен глобален свет.
Имено, во времето на Студената војна,
западните медиуми беа перцепирани како
објективни и аналитички, додека медиумите
од Источниот блок по дефиниција беа пропагандистички и во функција на глорифицирање
на комунистичките режими и нивните лидери.
Она што е можеби уште поважно дека тогашната моќ на западните медиуми беше глобална и
пенетрирачка во земјите зад Железната завеса,
додека моќта на медиумите на земјите од Лагерот беше прилично ограничена.
И тука има уште живи сведоци што се сеќаваат на емисиите на Грга Златопер на „Глас на
Америка“, на пример. Оваа станица, иако забранета во тогашна Југославија, редовно се слушаше од страна на оние што сакаа да бидат
посериозно информирани. Во таа смисла, англосаксонските медиуми, на пример, не само
што го формираа мислењето на еден просечен
слушател на Романија за Боливија и обратно,
затоа што нивните медиуми, едноставно, не
информираа ништо за овие земји, туку беа во
можност, пред сè, поради квалитетното информирање, да наметнат и политички наратив.
Со падот на Берлинскиот ѕид, овие медиуми
се обидоа да наметнат и легален монопол врз
новите простори, па дури и физички да влезат
(седиштето на „Слободна Европа“ е во Прага).
Големата промена настапува тогаш кога
локалните медиуми сфаќаат дека со помош на глобализацијата и интернетот
можат да делуваат глобално. И не само
тоа, туку да наметнуваат свои наративи на „противничкиот“ простор.

Ал Џазеира, кинескиот CCCT, Раша Тудеј и
други, со своите програми на англиски, шпански
и француски јазик наголемо влегуваат во досегашниот англосаксонски простор на влијание.
Ваквиот развој на настаните покажува дека,
всушност, и САД е мала земја во однос на останатиот свет. Конечната последица е позната
– некои деца од Велес можат (а тоа и го прават)
сериозно да влијаат врз резултатите на американските претседателски избори.
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Во ситуација кога една редакција има новинари, чиј број по нормални стандарди не би задоволил ниту една

Што се однесува до нас, ваквата состојба
не е изненадувачка – ние, едноставно, сме навикнати странците да ни ги наметнуваат своите наративи и својот систем на вредности, но
можете ли да замислите како тоа делува врз
јавноста на САД, Велика Британија и Франција.
Според американскиот економист од српско потекло Бранко Милановиќ, ова е всушност главната причина за актуелната хистерија против
лажните вести.
Каде е тука македонскиот случај? Македонија нема глобални медиуми. Поточно би било
да се каже дека нема воопшто медиуми што го
задоволуваат минимумот од светските стандарди, а сепак важи за земја - рекордер во производството на лажни вести! Се разбира, за разлика од големите сили, кои истовремено се и
големи медиумски сили, Македонија, со својата
скромна медиумска индустрија, нема никакви
геостратешки аспирации ниту пак можности
преку продуцирање на лажните вести да врши
некоја посериозна пропаганда во однос на на-

дворешното позиционирање на земјата. Но, и
ние, вакви или онакви, сепак сме дел од светот.
Во глобална смисла, Македонија, и преку
состојбата во медиумите, влегува во заморениот, но сепак владејачки неолиберален систем.
Со други зборови, по завршувањето на Студената војна, квалитетот на информирањето и
неговото соодветно финансирање, едноставно,
изгубија на својата важност, а нивното место го
зазеде голата комерцијализација.
Бевме сведоци како западните медиуми,
дури и оние на кои им се восхитувавме,
полека стануваа карикатури на самите
себе. Во таа смисла, овдешните медиуми
станаа карикатури на карикатурите.
Медиумите се сфатени како класична стока
на продажба, што подразбира дека трошоците
треба да се доведат на минимум, а добивката
на максимум. За жал, оваа инаку легитимна
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спортска рубрика, не може ни да се очекува некаков посебен квалитет.

филозофија, е сфатена целосно наопаку, па
најголемите заштеди се прават врз човечкиот
фактор. Се разбира, за да се постигне оваа цел
изграден е комплетен систем.
Новинарите повеќе не се вработуваат на
неопределено време, туку се ангажираат
по договори на дело или времени договори
во траење од неколку месеци. Дури и на договорите официјално пишува дека се ангажирани како „извршители на новинарски
задачи“, а не како самостојни креативци.
Намалениот број медиуми, малиот пазар,
погубната корпоративна логика и отворената
зависност на медиумите од центрите на моќ ја
комплетираат сликата за новинарот како наемен
работник без сопствен дигнитет и интегритет.
Понижувачки ниската цена на трудот (зацементирана со бројна работна сила надвор од медиумскиот простор) и несигурната егзистенција,

едноставно, ги принудуваат новинарите да го
следат општиот бран и да бројат кликови на нивните интернетски текстови. Во таква ситуација,
трите функции на новинарството: информативната, едукативната и забавната, едноставно се
занемарени. Во ситуација кога една редакција
има новинари, чиј број по нормални стандарди
не би задоволил ниту една спортска рубрика, не
може ни да се очекува некаков посебен квалитет.
Затоа е новинарството такво какво што е: се
краде сè што може да се украде, од фотографии
до текстови, при што најмалку се води сметка за
вложениот труд и авторските права, но и за проверка на информацијата.
Интернетот не е сфатен како алатка за
подигнување на квалитетот, туку како
извор на информации. Да, интернетот
е навистина пребогата шведска маса за
информации, но тоа не значи дека автоматски е и квалитетна. Напротив.

Од оваа пракса до продуцирање лажни
вести чекорот е прилично мал. Во овој случај,
трудот е сведен на минимум, а ефектите се
многу поголеми од макотрпното новинарско
работење. Кога тоа е веќе така, тогаш зошто да
не се постигне дупли ќар – со лажни вести да
се одработи за интересите на некои од центрите на моќта – политичките партии или големите
компании, сеедно, бидејќи интересите најчесто
им се поклопуваат. А ако може тоа да се прави
на национално (државно) ниво, зошто тогаш да
не се охрабриме и на глобален план. И така доаѓаме до „случајот Велес“.
Каде е тогаш излезот од ситуацијата? Првенствено во зголемувањето на медиумската
писменост и надежта дека толку ветуваните
медиумски реформи конечно ќе се спроведат.
Или едноставно да се надеваме дека овие
„детски“ болести на македонското новинарство
ќе поминат сами од себе. Нешто слично како
што и радиото своевремено се ослободи од
своите болести.
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Fake news

непријател со многу лица
Покрај тоа што дијагнозата за
оваа болест на демократијата
сѐ уште не е поставена, јасно е
дека решението нема да биде
ажните вести се болест на лесно. Нема апчиња против
модерната демократија за лажните вести.

Пишува:
ВЛАДО АПОСТОЛОВ

Л

којашто сѐ уште нема точна дијагноза. И тоа е поголемиот проблем од самиот феномен на популарно наречените
фејк-њус.
Речиси секој различно го толкува
терминот и можете да сретнете по-
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инакви дефиниции во кои под лажна
вест се сметаат не само тоталните фабрикации, туку и шпекулациите, непрофесионално сработените вести и
едностраното известување, теориите
на заговор, па и сатиричните мемиња и

текстови, за коишто дел од публиката
не сфатила дека се измислени и хумористични.
Ако го прашате американскиот
претседател Доналд Трамп тој ќе ви
каже дека угледните „Њујорк тајмс“ и
„Вашингтон пост“ секојдневно печатат
лажни вести само за да му наштетат,
додека професионалната медиумската
заедница смета дека станува збор за
многу поширок медиумски спектар кој
почнува од лошото и непрофесионално
новинарство на едниот крај, па сè до намерното и безобразно фабрикување на

И скопскиот самит покажа дека не само во
Македонија, туку на глобално ниво сѐ уште се
лута во обидот да се најде ефикасен одговор
на лажните вести, меѓутоа фактот дека
проблемот е подигнат на државно ниво покажува дека барем има свесност оти лажните вести се закана за демократијата

тотални невистини во корист на некоја
политичка, бизнис или било каква агенда на другиот крај од спектарот.
Ова може да се извлече и како генерален заклучок од дебатата наречена
„Борбата против лажните вести“ што се
одржа во рамките на Дигиталниот самит организиран од македонската Влада, којшто се одржа минатата недела во
скопскиот хотел „Александар палас“.
„Нема борба против лажните вести, ако не се најде унифицирана дефиниција за тоа против што се бориме.
Нејасно е што сите ние сметаме за фејкњус“, рече Метју Џејкобс дигиталниот
координатор од американскиот Стејт
департмент, кој беше еден од говорниците на самитот.
Македонскиот министер за надворешни работи, Никола Димитров,
којшто беше модератор на дебатата, се
запраша дали веста пласирана на дел
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од македонските медиуми дека францускиот претседател Емануел Макрон
наводно бил против нашиот влез во
Европската унија (ЕУ) може да се окарактеризира како грешка, лошо известување од говорот на Макрон, обид за
сензационализам или како лажна вест.
Јасно му е само дека некои од граѓаните и покрај сите деманти сега се убедени дека влијателната Франција не ја
сака Македонија во ЕУ.
И новинарката Сашка Цветковска
од Македонската истражувачка и репортерска лабораторија смета дека сè
уште добро не го познаваме непријателот што сите го нарекуваме фејк-њус,
додека нејзината колешка од Велика Британија, Рејчел Рајт, позната по
долгиот стаж во „Би-би-си“, лажните
вести ги смести на сосема спротивната
страна од објективното и од истражувачкото новинарство.
Борбата со овој феномен станува
уште потешка, ако се знае дека тој како
и секоја пропагандна алатка атакува врз
чувствата на луѓето, а не му служи на
нивниот разум.

истражување според кое лажните вести во дигиталниот свет патуваат дури
шест пати побрзо од вистината, што
и не е некоја новост ако се знае дека
уште англискиот премиер од средината
на минатиот век, Винстон Черчил има
кажано дека лагата ќе пропатува околу
половина свет додека вистината си ги
облече панталоните.
Денес веројатно лажните вести два
пати го обиколуваат светот додека вистината стане од кревет.

„Лажните вести се поврзуваат со емоционалните предрасуди на луѓето. Во
претседателската кампања во САД се
појави тотално невистинита вест дека
папата Францискo го поддржал Доналд
Трамп и тоа многу влијаеше врз одлуката на голем број верници во Америка,
на кои зборот на папата им е важен“,
објасни американскиот комуниколог и
медија-експерт Ерик Брнс.

Сите се согласни дека e потребнo подобрување на медиумската писменост,
задача која би требало да падне пред сѐ
на товарот на властите, невладиниот
сектор и на медиумите, бидејќи тоа е
проблем во целиот свет, новинарката од
Велика Британија Рејчел Рајт посочи дека
голем дел од лажните вести во полза на
Брегзит влијаеле и врз гласачите во нејзината земја.

Дополнителен проблем е тоа што
лагата уште побрзо се шири низ оптичките влакна, бидејќи на интернет и по
социјалните медиуми не постојат уредничките филтри што ги познаваме во
традиционалните медиуми.
Министерот и модератор на дебатата Димитров се повика на скорешно

„Пред неколку години мислев дека
единствен начин да се избориме против
лажните вести е да се откриваат и да се
разобличуваат сите фејк-њус написи,
денес ми е јасно дека така непотребно
губиме ресурси и време. На проблемот
мора да му се пријде од повеќе страни,
интердисциплинарно“, порача Цветков-

Нема апчиња против фејк-њус

Покрај тоа што дијагнозата за оваа
болест на демократијата сѐ уште не е
поставена, јасно е дека решението нема
да биде лесно, едноставно и во еден
или во неколку потези. Нема апчиња
против лажните вести.
„Долго време слободно се пласираа
лаги за Европската унија“.
Новинарката Цветковска го сподели своето искуство во борбата против
лажните вести.
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Учесниците на дебатата наречена „Борбата против лажните вести“ што се одржа во рамките на Дигиталниот самит

ска и додаде дека токму поради лажните вести урнисана е довербата и во
професионалните новинари.
Претставникот на Стејт департментот, Метју Џејкобс смета дека треба да
се измести аголот од којшто се гледа на
проблемот со лажните вести.
„Сите мислиме дека овој феномен е
технолошки, бидејќи е врзан со брзиот
развој на социјалните медиуми и на интернетот, меѓутоа тој всушност е човечки
проблем и за тоа треба на тој начин да му
се пристапи. Ние (н.з. мисли на властите
воопшто) можеби не знаеме како да се
бориме со ботовите што пласираат фејкњус, меѓутоа ние знаеме како да зборуваме со граѓаните коишто се мета на лажните вести и треба да ги едуцираме да ги
препознаат. Нашата предност е дека ние
се грижиме за луѓето, а произведувачите
на лажни вести воопшто не ги интересираат граѓаните“, заклучи Џејкобс.
Неговиот сонародник и медиски
експерт Ерик Брнс, пак, дополнува дека
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во секој случај е потребен побрз и поодлучен одговор на лажните вести и
Фејсбук, според него, може да ги открива ботовите и изворите на лажни вести
многу поефикасно.
„Не може тоа да го направи идеално, меѓутоа во добра мера може да помогне“.
Новинарката Рајт вели дека „Биби-си“ ги користи информациите што
доаѓаат од Твитер и од Фејсбук, меѓутоа таа вели дека во оваа медиумска
куќа постои цел сектор чијашто работа е да ги проверува информациите од
социјалните мрежи, тие не се земаат
здраво за готово.
Лажните вести се проблем бидејќи го
користат новиот начин на којшто се
движат информациите од центрите
што ги создаваат кон публиката и
резултатот е дека со малку луѓе и
малку ресурси денес може да се направи голема штета.

Порано повеќе луѓе во редакциите
создавале помалку информации коишто допирале до мала група на луѓе,
читателите на еден весник или гледачите на едно ТВ-шоу, денес е доволно
еден бот да измисли десетина лаги и на
Фејсбук да таргетира стотици илјадници корисници.
И скопскиот самит покажа дека не
само во Македонија, туку на глобално ниво сѐ уште се лута во обидот да
се најде ефикасен одговор на лажните
вести, меѓутоа фактот дека проблемот
е подигнат на државно ниво покажува
дека барем има свесност оти фејк-њусот е штетен за демократијата.
Во своето излагање на самитот македонскиот министер за информации
Роберт Поповски вети дека Владата ќе
направи сѐ нашиот град Велес од симбол на лажните вести да стане симбол
на борбата против фејк-њус, меѓутоа не
образложи дали зад тоа навистина постојат мерки.

НОВИНАРСТВОТО

не смее да биде слабо
платена и несигурна работа

П

о повод Меѓународниот ден на
трудот, во знак на почит на загинатите во Чикаго во 1886 година
во штрајкот за осумчасовното
работно време, ССНМ бара под
итно да запре игнорирањето на проблемот
на работните услови на новинарите и медиумските работници.
Опсесијата на менаџментите за намалување на трошоците и максимализација на
продуктивноста доведе до мултитаскинг во
континуиран 24 часовен стрес, продавање
на текстови под секоја цена, зголемување на
здравствени проблеми поради работните
услови меѓу кои е и комплетна исцрпеност.
Оваа состојба која е секојдневие за многу македонски новинари и медиумски работници се одразува не само врз квалитетот
на нивната работа и мотивација, туку е видлива и во општеството кое се помалку им

верува на сториите произведени под притисок и се помалку и верува на професијата
која веќе стана синоним за слабо платена и
лесно коруптивна.
Македонските новинари и медиумски
работници се платени под државниот просек, трендот на несигурната, прекарна работа е во постојан пораст, не се инвестира
во работната сила, а менаџерите воопшто
и немаат проблем да говорат за медиумите
само како за бизнис, заборавајќи ја општествената улога и одговорност што ја имаат.
Таа комоција на сопствениците на медиумите произлегува од игнорирањето на
проблемот на работните и професионални
услови кои владеат во редакциите од страна на власта поради што ССНМ одговорноста ја лоцира - таму, во институциите на
системот кои се должни да обезбедат атмосфера која ќе поттикнува социјален дија-
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лог и решавање на прашањето за работните
услови кои веќе неколку години по ред се
апострофирани во сите извештаи за слободата на медиумите во Македонија.
Степенот на слободата не се мери со
бројот на медиумите, туку со уредувачката независност, кредибилитет
и интегритет на новинарството
кое во нив се практикува. А таа не е
можна со слабо платени и исплашени
новинари и медиумски работници.
Обесхрабрени за борба за сопствените
права тие нема да можат да бидат гласот
на обесправените и чувар на демократијата,
а токму во тоа се гледа степенот на слободата и демократскиот капацитет на едно
општество.

Од протестот за Денот на трудот
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РЕПОРТЕРИ БЕЗ ГРАНИЦИ
ИНДЕКС ЗА
СЛОБОДА НА ПЕЧАТОТ
ВО СВЕТОТ 2018

Омразата кон
новинарството
е закана за
демократиите

О

мразата кон новинарите
и во изминатата година
низ целиот свет опасно
се зголемува, се вели во
анализата на индексот за
Слободата на печатот во светот продуциран од меѓународната невладина
организација Репортери без граници.
Непријателството кон медиумите, отворено охрабрувано од политичките
лидери како и напорите на авторитарните режими да ја извезуваат нивната
визија за новинарството претставуваат
закана за демократиите.
Атмосферата на омраза е многу повидлива во годинешниот Индекс, кој го
оценува нивото на слободата на печа-
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тот во 180 земји. Интересен е фактот
дека непријателски кон медиумите не
се повеќе настроени само политичките лидери од авторитарните земји
како што се Турција (157. позиција, пад
од две места) и Египет (161. позиција),
каде „фобијата од медиумите“ е сега
толку нагласена што новинарите рутински се обвинувани за тероризам и
оние кои не ја нудат својата лојалност
се арбитрарно затворани.
Се повеќе и повеќе демократски избрани лидери не ги гледаат медиумите како дел од суштинските елементи
на демократијата, туку на нив гледаат
како на душмани кон кои отворено ја
манифестираат својата аверзија.

Соединетите американски држави,
земјата на Првиот Амандман, под
водство на Доналд Трамп повторно забележа пад на рангирањето,
овојпат од две позиции на 45. место.
Трамп кој отворено и постојано ги
напаѓа медиумите, за репортерите
изјави дека се „непријатели на народот“, термин кој некогаш го користел и Јосиф Сталин.

Линијата која ги дели вербалното
и физичкото насилство исчезнува. Во
Филипините (133. Позиција, пад од 6
места.), Претседателот родриго Дутерте не само што постојано ги навредува новинарите туку и ги предупреди
дека „не се имуни на атентат“. Во Индија (138. Позиција, пад од две места),
говорот на омраза кон новинарите се
распространува и зголемува преку социјалните мрежи, најчесто од трол армиите на премиерот Нарендра Моди.
Во секоја од овие земји најмалку четири новинари без убиени во период од
една година.
Ниту Европа е исклучена од овие
текови. Вербалното насилство од
политичарите кон медиумите во
Европа е во нагорна линија, иако во
овој регион слободата на печатот
најмногу се почитува.

Во Чешка (34. позиција, пад од 11
места), Претседателот Миклош Земан

БИЛТЕН
Европа
најслободна,
но со постојан
и сигурен пад
Иако Европа е регион каде слободата на
печатот е најголема, регионалниот индикатор
оваа година е влошен. Четири од петте најголеми падови на листата се европски земји:
Малта (68. Пад од 18 места), Чешка (34. пад
од 11 места), Србија (76. Пад од 10 места) и
Словачка (27. пад од 10 места).

се појави на прес-конференција со
лажен Калашников на кој беше напишано – „за новинари“. Во Словачка (27. Позиција, пад од 10 места),
Премиерот Роберт Фицо ги нарече
новинарите „валкани анти-словачки проститутки“ и „идиотски хиени“. Словачкиот новинар Јан Кучијак беше убиен во неговиот дом
во февруари годинава, само четири
месеци откако друг европски новинар, Дафне Кариуана Галчиција,
беше убиена со автомобил-бомба
во Малта (65. Позиција, пад од 18
места).
„Ослободувањето на омразата
кон новинарите е една од најопасните закани за демократиите. Политичарите кои разгоруваат омраза кон новинарите носат тешка
одговорност затоа што го поткопуваат концептот на јавна дебата
базиран на факти наместо на пропаганда. Да се оспорува легитимноста на новинарството денес значи да се игра со екстремно опасен
политички оган“, вели генералниот
секретар на Репротери без граници, Кристоф Делор.
И во овогодинешното рангирање Норвешка е на првото место
како земја со најголема слобода
на печатот, веднаш пред Шведска.
Иако традиционално се земји со
најслободни медиуми нордиските
земји сепак се погодени од севкупниот пад на слободата на пе-

чатот во светот. Благодарение на
случај со закани кон доверливите
новинарски извори, Финска падна
од третото на четвртото место, а
беше престигната од Холандија.
На другиот крај од рангирањето
традиционално закована на 180.
позиција е Северна Кореја.
Индексот исто така покажува
зголемено влијание на „силните
лидери“ и ривалски модели. Откако ги замолче независните гласови
дома, Претседателот на Владимир
Путин на Русија (148. Позиција) го
шири својот модел на пропаганда
преку медиумите како Раша тудеј
и Спутник, додека лидерот на Кина
(176. Позиција) Кси Џинпинг го извезува силно контролираните вести
и информацискиот модел во Азија.
Нивниот недвосмислен притисок на
критиката и различното мислење
овозможува поддршка во други
земји кои се на дното на рангирањето како Виетнам (175.), туркменистан (178.) и азербејџан (163.).
Покрај авторитарните лидери,
војната е причина за претворање
на земите во информациски црни
дупки. Таква земја е Ирак (160.)
која оваа година се придружи на
најлошите земји каде ситуацијата
со печатот е оценета како „многу
лоша“. Според Реортери без Граници никогаш порано немало толкав
број на земји во групата оценета со
„многу лошо“.

Македонија во овој извештај е забележана под
оценката „мало подобрување“, односно напредок
од две позиции на 109. место. Според истражувањето лошата состојба со медиумите е резултато на децениското владеење на Никола Груевски кој создал „ниво на контрола на медиумите
какво што немаше на Балканот“. Падот на режимот на Груевски придонел според истражувањето
за подобрување во делот на владината контрола
врз медиумите, но се нотира дека сепак, сеуште
е рано да се биде сигурен во намерите на новата
влада.

На второто место се Северна и Јужна Америка, но со дури 10 индексни поени полошо
од Европа. Како главни противници на слободата на печатот во овој регион се нотирани насилството и неказнивоста.
Африка е на третата позиција, но со малку подобар резултат од Индексот 2017. Чести
прекини на интернетот, комбинирани со чести
напади и апсења на новинарите се нотирани
како главни причинители на цензурата.
Азиско-пацифичкиот регион не бележи
посериозни подобрувања во слободата на печатот, со исклучок на Јужна Кореја која скокна
20 позиции на 43. Место, Што според анализите се должи на изборот на Претседателот
Мун Јае-Ин кој се спротивставил на лошата
состојба во медиумите во последната деценија.
Земјите од Советскиот Сојуз и Турција продолжуваат да бидат лидери во светскиот пад
на слободата на печатот. Речиси две третини
од земјите од овој регион се рангирани блиску
или под 150. позиција.
Според анализите на Репортери без граници Средниот Исток/Северна Африка е регионот кој забележал најголем пад во изминатата
година. Тоа според извештајот се должи пред
се на војните во Сирија (117.) и Јемен (167.)
како и обвиненијата за тероризам спрема новинарите кои сеуште се користат во Египет
(161.), Саудиска Арабија (169.) и Бахреин (166.)
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АНАЛИЗА НА МРЕЖАТА ЗА ЕТИЧКО НОВИНАРСТВО

БИЛТЕН

Медиумите
не смеат да
изгубат допир
со публиката
Пишува:
ЕЈДАН ВАЈТ

Р

ечиси 150 години весниците ги контролираат вестите
и рекламните пазари, но дигиталната технологија смени
сè. Рекламите се префрлија
на интернет и сè уште не е најдено
ефикасно решение за проблемот на
сè поголемите дупки во уредувачките
буџети.
Соочени со оваа криза, медиумите
драстично го ограничуваат нивното
покривање. Собирањето вести стана
канцелариска работа. Сè помалку пари

Creative commons
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се трошат на истражувачко новинарство и инвестициите во човечки ресурси – пристојни работни места и обуки
– се во пад, анализира Ејдан Вајт за
Мрежата за етичко новинарство.
Како резултат, медиумите сè почесто ја следат агендата на политичките и корпоративните елити, додека
недостасува новинарство кое има за

Медиумите имаат лекции за
учење од искуството од 2016,
не само за тоа како мораат да
бидат чесни, правични и агресивни во своето известување,
туку и како да не изгубат допир
со публиката

цел да ги повикува моќните на одговорност. Тоа може делумно да објасни
зошто некои традиционални медиуми
се оддалечуваат од својата публика.
Како медиумите одново ќе ја изградат довербата во квалитетното
новинарство ќе биде главното прашања во годините кои доаѓаат, и не
само за академиците и студентите
по масовни комуникации.

Информатичката криза ги засега и
изгледите за демократија. Порастот
на пропагандата, говорот на омраза и
егоцентричната политика со доза на
екстремизам се закана по стабилноста
и мирот.

ЗА ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА ПРОФЕСИЈАТА

БИЛТЕН

Ќе ја вратат ли медиумите довербата кај публиката?

Мора да се најдат решенија за
кризата на финансирањето
на новинарството од јавен интерес. Тоа бара политичка волја
да се инвестира во отворени,
поврзани и плуралистички
системи на комуникации

Луѓето не се откажале од комуникацијата која се темели на факти, но се
скептични за тоа како медиумите –интернет и останатите – ги испорачуваат своите пораки. Во време на криза и
несигурност, тие се вртат кон гласовите кои ги потврдуваат нивните грижи

и стравови, дури и ако се агресивни и
раздорни. Медиумите имаат лекции за
учење од искуството од 2016, не само
за тоа како мораат да бидат чесни,
правични и агресивни во своето известување, туку и како да не изгубат допир со публиката.
Предизвикот во наредните години
ќе биде да се оживее јавната цел на
новинарството и да им се помогне на
медиумите повторно поефикасно да
се поврзат со граѓаните. Оваа егзистенцијална криза бара, пред сè, новинарите да се посветат на нивниот
занает со известување кое допира до
публиката и кое слуша што се зборува
и известува за тоа во контекст.

Мора да се најдат решенија за кризата на финансирањето на новинарството од јавен интерес. Тоа бара политичка волја да се инвестира во отворени, поврзани и плуралистички системи
на комуникации.
Мора повеќе да се вложува во
квалитетни информации и активности против омразата, расизмот
и нетолеранцијата; повеќе ресурси за истражувачко новинарство;
повисок степен на почитување на
етичките вредности во управувањето и водењето на медиумите; и, не
помалку важно, повеќе обуки за целата јавност за вредноста на комуникациите чија цел не се личните
интереси.
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НОВО ЗДРУЖУВАЊЕ

БИЛТЕН

НА СВЕТСКИТЕ НОВИНАРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

ФОРМИРАН

Глобален совет за борба
против дезинформирањето

П

овеќе светски реномирани организации кои се занимаваат со
новинарските стандарди минатиот месец во Перуџа формираа Глобален Совет за градење
доверба во медиумите и борба против дезинформациите. Советот беше најавен на
Меѓународниот фестивал на новинарството,
а негови основачи се Мрежата за етичко новинарство, Европската радиодифузна унија,
Глобалната мрежа на уредници (ГЕН), Глобалниот форум за развој на медиуми, Здружението на онлајн вести и Светскиот форум
на уредници во рамките на Светската асоцијација на весници и издавачи (WAN-IFRA).
Овие организации претставуваат стотици
радиодифузери и издавачи од целиот свет
кои ќе се обединат околу ова прашање за да
изнајдат реални, практични и применливи
решенија за градење доверба во медиумите
и борба против дезинформирање.
Од советот соопштија дека редакции и
новинари од целиот свет водат битка со дезинформирањето и зачувувањето на довербата во медиумите – не со месеци, туку со
децении и дека тие имаат решенија бидејќи
не би опстанале без нив, но тие „идеи ретко кој ги слуша, а уште помалку добиваат
шанса да бидат соединети со други идеи од
луѓе во слични ситуации“.
Советот ќе биде аполитички и ќе се обедини околу клучните прашања на информирање, иновација, соработка и координација
на иницијативи и примена на нашиот наратив во поширокиот медиумски екосистем.
Првиот чекор на Советот е да работи
заедно на мноштво ресурси и да ги мапира иницијативите од целата индустрија за
подобро информирање на глобалната новинарска заедница за тековните напори
независно од големината, финансиите или
локацијата. Ова мноштво ресурси ќе се надополнува преку силните мрежи и членство
во Советот, како и преку јавен придонес.
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Следната фаза на активностите на Советот ќе биде да ги поврзе поединците, организациите и иницијативите од сите мрежи
со секој кој би можел да ги надополни или
да има корист од нив. Исто така, свеста за
дополнителна работа или иницијативи ќе
овозможи финансирањето да продолжи и

ќе се избегне непотребно удвојување во самата заедница.
За повеќе информации посетете ја http://
globalmis.info каде може да дознаете повеќе
за мисијата на Советот, да ги разгледате
концептите, да поднесете дополнување и
да се регистрирате за известувања.

СОВЕТИ ЗА МЛАДИТЕ НОВИНАРИ

БИЛТЕН

Новинарите мора да внимаваат да не станат
жртви на лажни вести

Како да разоткриете

ЛАЖНИ ВЕСТИ

П

о изборите во Америка, две од
најголемите интернет компании
во светот решија да ја засилат контролата врз лажните вести. Google
најави дека ќе забрани користење
на нивните онлајн рекламни услуги за интернет страниците кои промовираат такви
вести, додека Facebook вели дека ги додале
лажните вести во својата политика за рекламирање на интернет страници кои прикажуваат лажна или незаконска содржина.
Гледани заедно, овие одлуки се јасен
сигнал дека интернет издавачите се освестуваат за опасностите од погрешното информирање на интернет. Новинарите знаат дека
нема ништо ново во однос на проблемот со
лажните вести. Лажното, непровереното и
погрешното известување секогаш постоело,
но напливот зема замав со развојот на новите
технологии кои помогнаа да се обликува нов
свет на сензационалистички наслови, вирални комуникации и потврда на пристрасност.
Новинарите треба да следат некои основни правила за да не станат жртви на
лажни стории објавени на интернет. Мрежата за етичко новинарство ги излиста
следниве совети за почетници:

• Користете интернет страници за
проверка на факти. Најугледните медиуми веќе детално проверуваат сè
што пристига во нивните сандачиња,
но сега и фриленсерите и помалите
медиуми може да добијат помош од
заедница на проверка на факти на
интернет која рапидно расте. Интернет страниците како www.factcheck.
org во САД или fullfact.org во Велика
Британија, на пример.
• Внимавајте на интернет страници
со чудни имиња. Чудните имиња на
домени или страници кои завршуваат на “.com.co” на пример се често
лажни верзии на вистинските извори на вести.
• Проверете го полето „За нас“ на интернет страницата. Отсуството на таквото поле е загрижувачки знак и проверете го провајдерот на Wikipedia.
• Внимавајте на стории кои не се
објавени на друго место. Шокантен,
неверојатен или ненадеен настан би
имал и друг извор. Доколку нема,
бидете сомничави.

• Отсуството на автор или извор е
причина за загриженост. Тоа понекогаш е оправдано, но треба да биде
објаснето и, доколку не е, не му
верувајте.
• Проверете го датумот. Еден од
омилените трикови на објавувачите
на лажни вести е да ги спакуваат
старите стории во ново пакување.
Тие можеби биле точни, но кога се
користат вон време и контекст може
да станат опасно лажни.
• Конечно, не заборавајте дека постои
нешто што се вика сатира. Не сè што
е лажно е злонамерно. Тоа може
да биде и забавно и може да доаѓа
од угледен извор на новинарство.
Private Eye, водечкото британско
сатирично списание, на пример,
има извршено одлично фактичко
истражувачко новинарство покрај
забавната пародична содржина,
но се најде на листата на интернет
страници на „лажни вести“ во напливот на паниката за дезинформирање
по изборот на Трамп.
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ФакЕУ:
БИЛТЕН
Европските
напори против
лажните вести
добиваат

ПОДДРШКА
ФакЕУ е двонеделен збир на информации и
вести за дезинформациите од или за Европската Унија
ПОЛИТИКАТА ЗА ЛАЖНИТЕ ВЕСТИ
Откако специјалната експертска група на Европската Унија (ЕУ) за феноменот
на лажните вести го презентираше својот
извештај на јавноста на почетокот на март,
шпанскиот весник „Ел Паи“ објави дека Брисел нема да донесе специфична легислатива против лажните вести. Напротив, експертите сугирерираа дека саморегулацијата
со и од медиумскиот сектор е поефективна
алатка за борба против дезинформациите
(Euractiv). Слични вести, но во друг контекст
беа истакнати и од градоначалникот на Лондон, Садик Кан во неговиот говор на конференцијата „Југ-Југоисток“.
Изминатите неколку недели, Европскиот
комесар за дигитална економија и општество
Марија Габриел повторно се соочи со притисок околу скандалот на Фејсбук со Кембриџ
аналитика. Во писмо адресирано до Габриел,
евро-комесарот за безбедност Џулијан Кинг
повика на создавање план за борба против
ширењето на лажни вести и дигитална пропаганда преку социјалните мрежи.
Во меѓувреме, група на адвокати од парискиот ХЕЦ институт и Њујоркшкиот Универзитет поднесоа жалба до Европскиот
Омбудсман. Таргет на оваа правна акција е
списанието Ист Стратком Дизинформејшн
на Европскиот Надворешен Акциски Сервис
(ЕЕАС), кое ги каталогизира сите текстови
кои ЕУ смета дека се руска дезинформација
или пропаганда. Адвокатите тврдат дека
препораките излистани од EUvsDisinfo ги
кршат помеѓу другите права, законите на
ЕУ за слобода на изразување (Ле Монд).
Сепак, 16 аналитичари од областа на меѓународната политика се ставија на страна на
Европскиот сервиспреку мислење објавено
на ЕУобсервер.
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Во Шпанија, пак, социјалистичката партија (ПСОЕ) предложи проширување на законот за заштита на приватните податоци – кој
беше разгледуван на парламентарните комисии – за да се регулира распространувањето на лажните вести преку платформите на
социјалните мрежи. Законот за заштита на
податоците ќе биде целосно развиен закон
за дигиталните права. Со тоа ќе биде обврзувачки платформите на социјалните медиуми
да извршуваат специјални „протоколи“ кога
ќе бидат откриени лажни вести на нивните
интернет страници.
Во Франција, нова анкета направена од
БВА ги открива мислењата на јавноста за
традиционалните медиуми и лажните вести.
Според студијата, 76 проценти од француските граѓани ја поддржуваат идејата за независно тело за лажните вести (Француско
министерство за надворешни работи и меѓународен развој).Сепак, околу 34 проценти од
испитаниците се согласуваат дека борбата
против лажните вести треба да биде врамена во национални или Европски закони. Интересен податок од истражувањето е дека
поголем дел од испитаниците повеќе им
веруваат на новинарите отколку на државата
кога се работи за борбата против дезинформациите. Сепак, Жан-Ив ле Дријан, францускиот министер за надворешни работи,
уште еднаш предупреди на влијанието врз
јавносто мислење на медиумите поврзани со
Русија, како што се Спутник или Раша тудеј.
Во меѓувреме, Индексот за медиумска
писменост -2018 на Институтот Отворено
Општество откри дека балканските земји се
најранливи на ширењето на лажните вести.
Директната државна контрола и бизнис интересите го сопираат позитивниот развод на
медиумскиот сектор. Во Италија, сајтот за
проверка на факти Butac.it привремено беше
затворен од полицијата откако доктор за кој
било откриено дека не ја зборува вистината
ја тужел редакцијата за клевета.

Евро-комесарката за дигитална економија и
општество Марија Габриел на прес-конференција на која беше соопштено формирањето на
експертската група за борба против дезинформациите

ПРОИЗВОДСТВО НА И БОРБА
ПРОТИВ ЛАЖНИТЕ ВЕСТИ
Репортери без граници (РСФ), Агенцијата Франс Прес (АФП), Европската радиодифузна унија (ЕБУ) и Глобална мрежа на
уредници (ГЕН) објавија нова само-регулирачка иницијатива против дезинформациите: Journalism Trust Initiative. Лидерите на
проектот воспоставија отворен советодавен
процес насочен кон дефинирање на високи
стандарди за новинарството и последично –
маркирање на квалитетните медиуми.
Во Обединетото кралство, Би-би-си го
објави годишниот план за 2018-2019. Како
дел од многу пошироката дискусија за приоритетите и стратешките активности јавниот радиодифузер објави дека неговите
вработени ќе обезбедат менторство за студенти во националните училишта. Идејата
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е да им се помогне на младите луѓе да ги
разликуваат лажните информации од вистинските вести.
ДЕБАТА ЗА ЛАЖНИТЕ ВЕСТИ:
МИСЛЕЊА, КОМЕНТАРИ
И АКАДЕМСКИ ДЕБАТИ
Директорот на Швајцарската Федерална Статистичка канцеларија, Џорџ-Симон
Улрих и директорот на Партнерство во статитика за развој во 21-от век, Јоханес Хутинг
во подкаст дискутираа за улогата на јавните
статистички власти и центри за истражување во светот на лажните вести и измами. Улрих тврди дека критичката публика
останува основа на здравите јавни дебати,
додека Хутинг ја истакнува важноста на методолошките вештини за овозможување на
правовремени и транспарентни податоци во
јавните дебати.
Во The Conversation, Лиса Фацио од
Универзитетот Вабдербилт ги истакнува
стапиците поврзани со начинот на кој луѓето ги восприемаат информациите за да го
објасни ширењето на лажните весит. Фацио
покажува како психолошките особини на
мажите и жените систематски ги насочуваат

да „паѓаат“ на дезинформациите. Проверувачите на факти се клучни во овој контекст,
смета Фацио.
Бранко Милановиќ од Сити Универзитетот од Њујорк ја опишува јавната дебата околу лажните вести како „хистерична“.
Според овој познат економист, ширењето
на лажните вести е само симптом на опаѓачкото влијание на американските медиуми
во глобалната јавна сфера. Милановиќ дури
и прашува дали воопшто постои некаков
специфичен ризик во распространувањето
на лажните вести.
Во текст за италијанскиот веб-сајт Вита,
Марко Доти од Универзитетот Павиа смета
дека новинарските трудови го поттикнале
успехот на лажните вести. Поточно, како
што професијата се трансформирала од
„сведок“ на специфичен поглед на светот во
апсолутен трагач по објективноста, лажните вести добиле на релевантност како „алтернативна“ вистина.
ПРОВЕРКА НА ФАКТИ НИЗ ЕВРОПА
Фактограф ја анализираше неодамнешната изјава на хрватскиот премиер Андреј
Пленковиќ, кој рече дека „чувствата кон ЕУ

во земјата“ се промениле во последните
неколку години. Проверувачите на фактипотврдија дека евроскептицизмот во Хрватска
е во нагорна линија.
„Декодерите“ ги разгледуваа импликациите од тврдењето на францускиот премиер Едуард Филипе дека благодарение
на претстојните уставни измени, бројот на
членови на парламентот ќе се намали за 30
проценти. Според нивната анализа, Франција ќе има најмалку пратеници по жител
меѓу земјите на Европската Унија.
Германскиот проверувач на факти
Correctiv посочи некои медиуми кои лажно тврдеа дека премиерот на Обединетото
кралство Тереза Меј се заканувала со нуклеарна војна против русија како одмазда
за труењето на Сергеј Скрипал и неговата
ќерка.

Александер Дамијано Ричи е претседател на
Cafébabel, европски магазин кој објавува на
шест јазици и се залага за откривање на Европската јавна сфера. Работи и за ЕуВизии,
онлајн Опсерваторија на Социјална Европа.
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ФЕНОМЕНОТ НА ЛАЖНИТЕ ВЕСТИ
ЈА ОПСЕДНА И АКАДЕМСКАТА ЗАЕДНИЦА

Информациите ќе имаат
вредност само ако се
добро филтрирани и
коментирани од други
Пишува:
ГЛОРИJА ОРИГИ

Постои еден потценет парадокс на
знаењето кој игра главна улога во нашите
напредни хипер-поврзани либерални демократии: колку е поголем обемот на информации кои циркулираат, толку повеќе
се потпираме на таканаречените средства
за репутација за да ги оцениме, тврди Глорија Ориги, истражувач од Националниот
центар за научни истражувања во Париз,
во нејзиниот труд „Репутација – Што е и
зошто е важна?“. Она што го прави ова парадоксално е тоа што значително зголемениот пристап до информации и знаење
кое го имаме денес не нè прави помоќни
или покогнитивно автономни. Напротив,
нè прави позависни од судот и оценките
на други луѓе за информациите со кои сме
соочени.
Се случува фундаментално поместување
на парадигмата во нашиот однос кон
знаењето. Од „информатичката ера“,
сега се движиме кон „репутациска ера“,
во која информациите ќе имаат вредност само ако се добро филтрирани, оценети, и коментирани од други.

Вака гледано, репутацијата стана централен столб на колективната интелигенција денес. Таа е чувар на знаењето, а
клучевите од портата ги држат други. Начинот на кој авторитетот на знаењето сега
е конструиран не прави зависни од неминовно пристрасните судови на други луѓе,
повеќето кои и не ги знаеме.
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Во свет на лажни
вести, единствениот
противотров е нашата
способност да ја процениме репутацијата на
оние кое нè снабдуваат
со лажни вести
Да ви дадам неколку примери за овој
парадокс. Ако некој ве праша зошто
верувате дека се случуваат големи
промени во климата кои можат
драстично да ја загрозат иднината
на Земјата, најразумниот одговор кој
најверојатно би го дале е дека верувате во репутацијата на изворите на
информации кои обично ги користите
за да се информирате за состојбата
на планетата.

Во најдобар случај, ѝ верувате на репутацијата на научното истражување и верувате дека експертските мислења се разумен начин да се просеат „вистинитите“ од
лажните хипотези и комплетните бесмислици за природата. Во најверојатен случај,
им верувате на весниците, списанијата и
ТВ каналите кои одобруваат политичко
мислење кое поддржува научно истражување да ги сумираат нивните наоди за вас.
Во вториот случај, двократно сте отстранети од изворите: ѝ верувате на довербата
на други луѓе во реномирана наука.

Или, земете на пример најнеконтроверзна вистина за која надолго сум зборувала на друго место: една од најконтроверзните теории на заговор е дека ниту
еден човек не стапнал на Месечината во
1969, и дека целата Аполо програма (која
вклучува шест слетувања на Месечината од 1969 до 1972) е исценирана. Иницијаторот на оваа теорија на заговор е
Бил Кејсинг, кој работеше во компанијата
Rocketdyne – каде беа изградени моторите на ракетите Saturn V на Аполо. На своја
сметка, Кејсинг ја објави книгата „Никогаш не отидовме на месечината: американската измама од 30 милијарди долари“
(We Never Went to the Moon: America’s $30
Billion Swindle) (1976). По издавањето, се
јави движење на скептици кои започнаа да
собираат докази за наводната измама.
Според здружението Рамна земја (Flat
Earth Society), една од групите која сè уште
ги негира фактите, слетувањето на Месечината е исценирано од Холивуд со поддршка на Волт Дизни и под уметничка директива на Стенли Кјубрик. Повеќето од
доказите кои ги промовираат се темелат
на навидум точните анализи на сликите од
различни слетувања. Аглите на сенките не
одговараат на светлината, знамето на САД
се вее иако на Месечината нема ветер, отпечатоците од чекорите се премногу прецизни и добро зачувани за почва во која
нема влага. Исто така, нели е сомнително
што програма која вклучувала повеќе од
400.000 луѓе во период од шест години е
одненадеж укината? И така натаму.
Поголемиот дел од луѓето кои ги
сметаме за разумни и одговорни (во кои
спаѓам и јас) ќе ги отфрлат ваквите тврдења смеејќи се на апсурдноста на хипотезите (иако постојат сериозни и документирани одговори од НАСА против ваквите
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Луѓето веруваат дека
Баз Олдрин (на фотографијата) слетал или не на
месечината врз основа на
туѓи тврдења, не на нивно истражување
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обвинувања). Но, ако се запрашам врз основа на кои докази верувам дека имало
слетување на Месечината, мора да признаам дека моите докази се доста оскудни и дека никогаш не сум посветила ни
секунда да ги разоткријам овие теории на
заговор. Она што лично го знам за фактите е комбинација од збркани спомени од
детството, црно-бели вести на телевизија
и верување во она што родителите ми го
зборуваме наредните години. Сепак, половниот и лично непотврдениот квалитет
на овие докази не ме колеба во вистинитоста на моите верувања по ова прашање.
Мојата причина да верувам дека се
случило слетување на Месечината не се
темели само на доказите кои можам да
ги соберам и проверам за самиот настан.
Во тие години, верувавме дека една демократија како САД има оправдана репутација на искреност. Без оценлив суд
за веродостојноста на одреден извор на
информации, тие информации, од практична гледна точка, се бескорисни.
Поместувањето на парадигмата
од информатичко кон репутациско
општество мора да се земе предвид
кога се обидуваме да се одбраниме
од „лажни вести“ и други техники на
дезинформации и лажни информации кои се множат во современите
општества.
Она за што еден зрел граѓанин на дигиталната ера треба да биде способен не
е да ја забележи и потврди вистинитоста
на вестите. Наместо тоа, тој треба да биде
способен да го реконструира репутацискиот пат на информацијата во прашање,
да ги оцени намерите на оние кои ја шират, и да ја согледа агендата на институциите кои ѝ даваат кредибилитет.
Секогаш кога сме во ситуација да прифатиме или отфрлиме нови информации,
треба да се запрашаме: Од каде доаѓаат?
Дали изворот има добра репутација? Кои
институции му веруваат? Од кои причини им верувам на тие институции? Ваквите прашања ќе ни помогнат подобро
да ја согледаме реалноста отколку да се
обидуваме да ја провериме директно веродостојноста на предметните информации. Во еден хипер-специјализиран систем на продукција на знаење, нема поента
да се обидуваме сами да ја истражуваме,
на пример, можната корелација помеѓу
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вакцините и аутизмот. Тоа би било трошење време, и веројатно нашите заклучоци не би биле точни. Во репутациската
ера, нашите критички проценки треба да
бидат насочени не на содржината на информациите, туку на општествената мрежа на релации кои ја обликувале таквата
содржина и ѝ дале одреден заслужен или
незаслужен „ранг“ во нашиот систем на
знаење.
Овие нови вештини сочинуваат еден
вид епистемологија од втор ред. Тие
не’ подготвуваат да ја преиспитаме и
оцениме репутацијата на изворот на
информации, нешто кое филозофите
и наставниците треба да го обликуваат за идните генерации.

Од „информатичката ера“, сега се движиме
кон „репутациска ера“. - Глорија Ориги

Според книгата на Фредерик Хајек
(Frederick Hayek) – „Закон, законодавство
и слобода (Law, Legislation and Liberty)
(1973), „цивилизацијата почива на фактот што сите имаме корист од знаењето
кое не го поседуваме“. Цивилизиран сајбер-свет би бил оној во кој луѓето знаат
критички да ја оценат репутацијата на
изворите на информации и можат да го
засилат своето знаење така што ќе научат
како соодветно да го измерат општествениот „ранг“ на секоја информација која
продира во нивното сознајно поле.

