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УВОДНИК
ТАМАРА ЧАУСИДИС

Новинарството мора да
се врати во редакциите

Б

езбедноста на новинарите, условите за работа и саморегулацијата се трите столба врз кои почива секоја
дебата за степенот на слободата на медиумите. Овие
теми доминираа и на дводневната конференција на
ОБСЕ за медиумите во Југоисточна Европа што се одржа
на 10 и 11 мај во Струга. Повеќе од 150 претставници на
медиуми, новинарски организации и институции, речиси
без исклучок во своите говори ги препознаваа заканите и
предизвиците, предлагаа решенија за борбата против дезинформациите и лажните вести кои се закануваат буквално да ја избришат медиумската индустрија од историската
сцена.
Во говорите на практичарите, оние кои повеќе зборуваат за новинарство и новинари отколку за бизниси и индустрии доминираа зборовите: интегритет и доверба на публиката. Се испостави дека кредибилитетот на медиумите
е нешто што може да се смета за столб на идните бизнис
модели врз кои ќе се градат или преуредуваат медиумите,
доколу сакаат да опстанат и повторно да се наметнат како
релевантен извор на проверени и кредибилни информации.
Но, за тоа да биде можно неопходно е новинарството повторно да се врати во редакциите. Систематското
уништување и деградирање на статусот на професијата без
кое не можеше да се спроведе операцијата на претворање
на медиумите во пропагандни чудовишта го наплати својот
данок. Медиумите се ослободуваа од новинарите, со години во континуитет.
И денес, медиуми има, но публиката не им верува и
пласираните информации се изедначени со лажните вести пласирани на опскурни интернет платформи. Јавноста
веќе не прави разлика меѓу новинарски производ и нечија неписмена експресија. Довербата паѓа, а публиката е
бомбардирана и присилена да сведочи невидено вулгарен
дискурс што ја бутка во политичко суеверие и драматична
општествена поделеност во која спротивставените не само
што не разговараат, туку и не се слушаат бидејќи говорат на
различни јазици.
Борбата за враќање на довербата не може да биде добиена за еден ден, но битно е целта да биде препознаена и
кон неа да се тргне. Враќање на дигнитетот на медиумите
не е можно без вложување во новинарите и медиумските
работници, без напуштање на тезите за „брзопотезно новинарство“, кое и од магаре може да направи професионалец. Белким таа лекција ја научивме. Во спротивно никогаш
нема да ја добиеме битката против лажните вести и лажните медиуми.
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К

ога зборуваме за вистината ние зборуваме за нашата јавност, која нашата порака
ја примилa и треба да ја разбере, а за тоа
треба да сме доволно јасни. Факти или
емоции - што е доминантно кај читателот кога ја
прима веста или информацијата? Психолозите
посочуваат дека нас во животот на се не тераат
емоциите, не фактите. Секој новинар има задача така да ги спакува фактите за тие да предизвикаат емоции кај публиката или да предизвикаат реакција, односно тоа што за новинарот е
важно, за публиката да стане релевантна вест.
Но, за разлика од минатото кога постоеа
само традиционалните медиуми и имавме
еднонасочна комуникација, во ерата на интернетот, имаме двонасочна комуникација. Кога
информацијата ќе стигне до читателот тој сака
да види што има за тоа на Фејсбук, на Твитер,
дали некој споделил некоја слика на Инстаграм.
Тука многу често се случува наместо вистината
да доминира егоцентризмот, односно читателот
да го сподели или да го слушне тоа што нему му
е важно.
Во светот неколку милиони луѓе имаат
профили на Фејсбук, лажните вести почнуваат
да „виреат“ за неколку секунди, а социјалните
мрежи покажуваат дека тие се многу поинтересни за споделување, од која било вест на пример
на „Вашингтон пост“.
Медиумската и политичката заедница во
европски и светски рамки се уште не може ниту
да се согласи околу општоприфатен термин за
феноменот-лажни вести, а камоли да се фокусира на решенија за проблемот, посочува новинарката Сашка Цветковска.
„Дали се лажни вести, дали се дезинормации, полувистини, погрешни вести, ЕУ како
и секогаш поприлично доцни. Имаме сервиси

за проверка на фактите во одредени вести, но
тој модел веќе не може да го адресира проблемот, бидејќи се продуцираат стотици невистини
дневно. Додека ние дебатираме дали да правиме проверка на факти на содржините или на
изворите, големите компании веќе тестираат
софтвери кои овозможуваат да се произведе
на пример лажна видео вест, видео изјава од
вас со зборови кои никогаш не сте ги кажале, а
на тоа видео ќе зборувате вие со вашиот глас.
Феноменот се поместува во сфери за кои ние
ништо не знаеме и засега немаме начин како да
се справиме“, објаснува Цветковска.
Во последните неколку години основани се
голем број на организации низ светот кои проверуваат дали е вистина тоа што политичарите
го зборуваат, но нивниот опсег е значително
послаб од опсегот на лажните вести.
Дека утврдувањето на вистината е тешка
работа зборува, Владимир Петрески, уредник
на порталот Вистиномер. Според него, проблем
од една страна се ограничените ресурси и традиционалната затвореност на изворите, поради
цела деценија, на како што вели авторитарен и
популистички режим на претходната власт, но
од друга страна патот до вистината не значи
само нејзино утврдување, туку и нејзино преставување, што не секогаш е лесно.
„Потоа, имаме проблем и со човечката
психологија. Имено, луѓето генерално за некој
настан, некоја појава, некоја информација, му
веруваат на првиот впечаток. Тој најсилно се
врежува и во човековата психа и во човековата
меморија и откако човек ќе изгради некој став,
многу е тешко да му се смени мислењето. За
ова се спроведени редица научни психолошки
истражувања и експерименти уште во 60-ите и
70-ите години од минатиот век. Потоа, провер-

“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”
Феноменот се поместува во сфери за кои ние ништо не знаеме и засега немаме начин како да се
справиме. - Сашка Цветковска
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Широката публика нема обврска да ја проверува содржината, таа очекува ако е објавено на
сериозен медиум дека треба да биде вистина.
- Саше Димовски

Онлајн медиумите да не смеат да ја вршат
својата дејност ако немаат дефинирана структура. - Искра Коровешовска

Утврдувањето на вистината не игра голема
улога ако во меѓувреме се испродуцирани десетици и десетици невистини и дезинформации.
- Владимир Петрески

ката на фактите кај новинарските содржини има
и проблем со застареноста. Имено, публиката
не е склона и нема толкав интерес да се навраќа
на вести и информации кои ги видела/слушнала
пред пет или 10 дена или пред две недели. Тоа
се смета за стара и неинтересна вест зашто интересот на публиката секогаш е насочен кон најновите, свежите информации. Следен проблем
е хиперпродукцијата на невистини и дезинформации. Во таква ситуација утврдувањето на вистината, па дури и квалитетната дистрибуција на
вистини во две или три инстанци не игра голема
улога ако во меѓувреме се испродуцирани десетици и десетици невистини и дезинформации.
Вистината едноставно се губи меѓу нив“, вели
Петрески.
Тој исто така смета дека постојат повеќе
причини зошто утврдувањето и дистрибуирањето на вистината е многу тешко во ситуација на
нарушени професионални новинарски стандарди на еден медиумски пазар.
„Проблемот е што новинарските стандарди
можат да се нарушат на безброј начини, а се
почитуваат на само еден начин – оној пропишаниот во новинарските кодекси. Но, она што, на
крајот од краиштата, и оди во прилог на вистината тоа е времето. Времето работи за вистината и времето е најдобриот начин таа да излезе
на виделина“, објаснува Петрески.
После Брегзит, во 2016 година, Оксфордскиот речник за збор на годината го прогласи,,post-truth“ (пост вистина), односно состојба
во која емоциите се многу поважни од фактите.
Но, оваа информација за Балканот, како и за
нашата земја беше застарена, бидејќи ерата на
пост вистина на овие простори владееше одамна. Сепак, за алтернативните факти во земјава
не беа или не се виновни само политичарите.
Голема вина во пласирање на лажните вести
имаат и новинарите кои не се трудат да проверат што преземаат од други медиуми.

„Имаме две работи, со таканаречените сајтови од Велес кои што беа за американските
избори, каде што намерно се пласираа лажните
вести, за да се обезбедат кликови или на друг
начин да се помогне за поддршка за еден или
обратно - уништување на другиот. Но ако медиумите тоа го направат преземајќи ја веста, пласирајќи ја како сериозна содржина тогаш дефинитивно грешката е кај нив. Зборуваме од една
страна за сајтови кои намерно го прават тоа,
заради кликови или друга економска или политичка мотивација, а ова што се случува кај медиумите само со „копи пејст“ да го пренесат тоа е
страшното, бидејќи ако се обидуваат да бидат
сериозни тогаш дефинитивно барем треба да го
видат кредибилитетот на сајтот. Досега се случило многу често да преземат од такви „кромид
вести“ и го цитираат изворот, а не знаат дека тоа
е содржина или сајт каде што се пласираат баш
такви измислени вести. Еве дури и да не бидат
со каква било заднина има хумористични сајтови кои измислуваат вести, ако веќе зборуваме
за сериозен медиум кој тоа го пренесува, вината
е кај него. Широката публика нема обврска да ја
проверува содржината, таа очекува ако е објавено на сериозен медиум дека треба да биде
вистина - е тука е вината на новинарите. Но во
денешно време кога секој клик на некого му
носи евро или долар, прашање е од кои мотиви
тој ја споделил и што сака да постигне со тоа“,
истакнува Саше Димовски новинар и сопственик на Сведок мк.
Луѓето се подготвени да поверуваат на лагата, поради тоа Фејсбук, Твитер и Гугл вложија
милиони евра како би основале тимови за откривање лажни вести. Но, никој од нив до сега
не најде креативно решение за отстранување на
лажните вести. Овие гиганти сметаа дека тие не
треба да одлучуваат што треба да остане на интернет, не сакаа таква одговорност да преземат
врз себе.

Владите се повеќе се грижат за лажните
вести и тоа е разбирливо, но само системско
решение може да го реши проблемот, смета новинарката Искра Коровешовска.
„Онлајн новинарството е лидер во точност
и навременост, но на сметка на проверување на
информацијата, обезбедување на двете страни
од приказната, и секако непристрасност. Неопходно е и силно ниво на саморегулација кај
медиумите за „сликата“ да е и остане професионална. Интегритетот на онлајн медиумите
се постигнува преку одговорноста, на која мора
да се обврзат на некој начин. Онлајн медиумите
да не смеат да ја вршат својата дејност ако немаат дефинирана структура: сопственост, вработени, уредник, новинари, авторски текстови,
преземени содржини. Условите што ги наметнува Советот за етика, треба да се задолжителни во посилна смисла, а ова тело (или слично
можеби, новоформирано, независно) да има
законска основа за јавно истакнување на сите
неосновано постоечки онлајн медиуми“, вели
Коровешовска.
Од друга страна пак „полицијата за вести“
може да биде опасна алатка во земјите со кревка демократија, односно вистината да дојде во
судир со цензурата, посебно во земји како нашата кога под притисок на политиката, вистината останува на маргините. Во ерата на интернетот, она што е важно е дека јавниот сервис е
должен да има „проверувачи на факти“. Сепак,
најголемиот проблем е кога политиката ќе воспостави контрола врз него.
Социјалниот психолог Сузан Њуман, во
својата книга „Ways to say it and mean it“ објаснувајќи ги ‘фактите и емоциите’ наведува: „Ако ми
кажете - мене мајка ми ме сака, ќе ве прашам
- oд каде знаете?“
Независно дали сте истражувач, или правите вести, се мора да проверувате - е тоа е
факт!
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Довербата е најсилниот
капитал на медиумот

Пишува:
ТАМАРА ЧАУСИДИС

Во ситуација на политички кризи
и силна политичка поларизација,
а особено во популистички демократии многу е важно медиумите
да ја преземат новата улога во
која тие ќе бидат место за градење консензус меѓу поларизираните делови на општеството

Ј

ованка Матиќ е истражувач
и научен соработник на Институтот за општествени
науки од Белград со 25-годишно искуство. Автор е на
бројни истражувања и научни текстови од областа на комуникациите, медиумите и новинарството.
На конференцијата на ОБСЕ што се
одржа на 10 и 11 мај во Струга таа
говореше на панелот „Медиумите
во ерата на дигитализацијата“, по
што и поставивме неколку прашања
за предизвиците и улогата на медиумите во општеството.
ССНМ: Што е според вас клучното
прашање на кое медиумите во дигиталната ера треба да бидат фокусирани?
Како прво би ја нагласила довербата
и кредибилитетот на медиумите, затоа што со појавата на нови дигитални
медиуми и со појавата на социјалните
мрежи е регистриран глобален тренд
на опаѓање на довербата во медиумите. Оттаму и терминот „пост- вистина“
затоа што се повеќе има лажни вести,
информации на кои што не може да им
се верува, некредибилни информации и
слично.
Медиумите денес можат да го адресираат проблемот така што повторно
ќе го воспостават својот кредибилитет,
значи да ја уверат публиката дека тие
се тие кои нудат проверени информации, дека во тој општ хаос на информации тие се разликуваат по тоа што на
публиката и нудат проверени информации. Кај светските медиуми постои
една френетична трка за тоа да воспостават што поголем број алатки со
кои ги проверуваат фактите и само со
такви да излегуваат пред публиката.
Тоа оди дотаму што постојат про-
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Веќе не е важна брзината колку што е важен кредибилитетот. – Јованка Матиќ

грами кои се во состојба да ја проверуваат точноста на исказот во моментот
додека тој се дава, но за нас тоа не е
толку релевантно, но важно е да се
врати довербата врз основа на тоа што
медиумите ќе бидат тие што ќе даваат проверени информации на кои им се
верува. Веќе не е важна брзината колку
што е важен кредибилитетот.

ССНМ: Дали тоа значи дека кредибилитетот на медиумите е нешто што
може да се смета за столб на идните
бизнис модели врз кои ќе се градат
или преуредуваат медиумите?
Токму така, тоа е важно. Медиумите
мора да се издвојат од тој информациски хаос како извор на кој може да му
се верува и зад кој стои професионална

одговорност и професионални стандарди. Тоа е она на што медиумите
можат да сметаат во однос на нивната
иднина, тоа е она според што ќе се разликуваат од мноштвото информации
во дигиталната ера.
ССНМ: Тешко е да се зборува за доверба во услови на драматична пола-

ризираност на општеството, медиумите се делат на „наши“ и „нивни“, луѓето
функционираат само во својот дел од
социјален балон, без каква и да е интеракција со условно кажано „другата
страна“.
Токму социјалните мрежи покажаа
дека медиумите до сега потфрлаа во
таа важна улога, а тоа е дека тие се поле

за јавна дебата, но поле за дебата во
кое се слушаат гласови на сите делови
на општеството. Во нашите општества
медиумите главно се тие кои ги пренесуваат гласовите одозгора, од врвот, од
елитата кон доле. И колку и да успеале некогаш гласовите на општеството
да ги пренесат од базата кон врвот, таа
своја улога тие ја запоставуваа, таа хоризонтална комуникација.
Придобивката од социјалните мрежи е токму во тоа што воспоставија
нови форми на хоризонтална комуникација која на луѓето страшно им недостигаше. Во ситуација на политички
кризи и силна политичка поларизација,
а особено во популистички демократии
многу е важно медиумите да ја преземат новата улога во која тие ќе бидат
место за градење консензус меѓу поларизираните делови на општеството.
Во Србија во поново време се развива една остра политичка поделба
помеѓу поддржувачите на популизмот
и неговите противници кои се сметаат себеси за либерални, а другите за
манипулирани. Суштината не е во тоа
приврзаниците на популизмот да се
осудуваат како незнајковци, глупави,
неиформирани, манипулирани. Тие луѓе
имаат некои фрустрации и проблеми за
кои не виделе решение во постојната
политичка понуда, па го прифатија решението на популизмот.
По правило популистите нудат демагошки опортунистички нереални
решенија, со цел да го задоволат гласачкото тело така што ќе им го пону-
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ЕКСПЛОАТАЦИЈАТА

БИЛТЕН

на фриленс новинарите
е закана по нашата
демократија

БИЛТЕН

Пишува:
РЕНАТЕ ШРЕДЕР,
ДИРЕКТОР НА ЕВРОПСКАТА
ФЕДЕРАЦИЈА НА НОВИНАРИ

Р
Медиумите денес можат да го адресираат проблемот така што повторно ќе го воспостават својот кредибилитет.
– Матиќ (прва од десно) на конференцијата на ОБСЕ во Струга

дат она што тие сакаат да го чујат. Но
сега е многу важно да се разбере кои
проблеми тие луѓе ги гледаат и што
ги поттикнува да гласаат за демагози,
односно популисти. Во таа размена на
аргументи, во еден рационален јавен
дијалог треба да се воспостави некое
мнозинско демократско решение.
Популизмот е опасен затоа што е
тој антиплуралистички. Тој всушност
ја уништува можноста од создавање на
алтернатива на популистичката власт и
тој се смета за дефект на демократијата. Ова приврзаниците на демократијата не сакаат да го разберат и затоа е потребна ситуација во која тие навистина
ќе ги слушнат фрустрациите на приврзаниците на популизмот.
И во Европа десницата расте затоа
што неолибералната политика не дозволува жртвите на таа политика да се
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свртат против власта која ја спроведува, туку се вртат против групите кои по
степенот на моќта се уште послаби од
нив: малцинства, мигранти и маргинализирани групи. И судирот главно се
води на хоризонтално ниво.
ССНМ: И каде е тука улогата на медиумите?
Медиумите се тие кои треба да ги
откријат вистинските проблеми кои
ги мачат граѓаните. На пример: транзиција, дали таа требаше да се движи
баш во оваа насока, дали резултатите
од неа беа единствено можни, дали
згрешивме и каде. Се она што досега го
правевме мора да се изложи на критичка анализа за да се види во која насока
општеството треба да се развива. Многу е важно во таа дебата да биде вклучено целото општество. Воопшто не

Медиумите мора да се издвојат
од тој информациски хаос како
извор на кој може да му се верува
и зад кој стои професионална
одговорност и професионални
стандарди

мора да се зборува за релацијата кон ЕУ
или Русија, треба да се зборува за теми
кои сите нас не засегаат: образование,
здравство... Дали коцептот на бесплатно образование бил погрешен? Значи
да се развие нова дебата за насоките на
општеството, а проблемите да се решаваат на демократски, а не популистички
начин.

азликата помеѓу приходите на сè
помалиот број новинари со стабилни договори и растечкиот број на
фриленсери во Европа се зголемува,
пишува во својата анализа Ренате Шредер,
директор на Европската федерација на новинари. Европската федерација на новинари (ЕФЈ) и нејзината Експертска група за
слободни новинари (ФРЕГ) се запрепастени
од ваквото влошување на ситуацијата.
Ваквите нефер практики на плаќање не
може да продолжат, бидејќи сè поголем дел
од уредувачката содржина ја пишуваат и
продуцираат фриленс новинари. Тоа влијае
на квалитетот на новинарството и, конечно,
на самата демократија. Затоа ЕФЈ ја поддржува кампањата на PayRise на Европската
конфедерација на синдикати (ЕТУЦ).
Една од практиките на Европскиот столб
на социјални права на ЕУ (ЕПСР) истакнува
дека „Работниците имаат право на фер плати
кои обезбедуваат пристоен животен стандард... Сиромаштијата на вработените треба
да се спречи“. Убаво зборови – но мора да се
стават во пракса. . Итно е потребно сите работници, вклучително и фриленсерите, да бидат покриени со колективни договори со цел
еднаквите плати и еднаквиот третман да станат реалност во дигиталната економија. Затоа
го поздравувавме неодамнешниот рамковен
договор потпишан помеѓу организацијата на
издавачите и новинарите во Норвешка.

Истражувањето спроведено во
2015 година покажа дека иако
фриленсерите припаѓаат на
синдикати и професионални организации во 33 европски земји,
повеќе од половина од нив изјавиле дека е невозможно да се постигнат колективни договори.

Итно е потребно сите работници, вклучително и фриленсерите, да бидат покриени
со колективни договори. – Ренате Шредер

Бројни студии и анкети сведочат за сè
поголемата разлика помеѓу платите на вработените и фриленс новинарите.
Во Германија, студија спроведена од
страна на Универзитетот Лудвиг Макимилиан откри дека фриленс новинарите се сè пообразовани, а сè помалку платени. Вкупно,
83% од германските фриленс новинари имаат универзитетска диплома споредено со
74.1% од постојано вработените новинари,
но оваа бројка се зголемува на 91% помеѓу

жените фриленс новинари. Една третина од
самовработените новинари мора да работат
втора работа за да опстанат.
Во француските говорни региони на
Белгија, истражувањето на Асоцијацијата на
професионални новинари (AJP) ги потенцира ниските хонорари за фриленс новинарите, кои се движат од 20 евра за долги статии
во дневни весници до 120-150 евра во периодични публикации и 12 евра за телевизиска репортажа.
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Анкета спроведена помеѓу
фриленс новинарите од холандското говорно подрачје во
Фландрија во 2016 година покажа
дека хонорарите на фриленсерите
се во пад. Некои специјализирани
списанија и веб-страници, како што се
локални, кулинарски или списанија за патување, не плаќаат ништо за фриленсерската работа
– третирајќи ја како еден вид на волонтерски ангажман.
Во Шпанија, речиси четири проценти од фриленс новинарите вкупно заработуваат помалку од 1.000 евра месечно. Но,
оваа бројка маскира огромна возрасна разлика: 51% од жените фриленсери се ниско платени во споредба со 26% од мажите. Шпанската телевизија плаќа помеѓу 200 и 400 евра по
извештај, во зависност од обемот на подготвителната работа.
Платите на фриленсерите се во пад и во Обединетото
Кралство, додека бројот на фриленс новинари расте. Приходите драстично се разликуваат. Околу 14% од самовработените
новинари заработуваат помалку од 5.700 евра годишно, додека само два проценти заработуваат над 85.000 евра. Заработката на фриленсерите драстично се намали во последните 10
години.
Во Франција е забележан голем подем на прекарната работа која ја вршат самовработените новинари. Според Националниот синдикат на новинари (Snj-CGT), околу 6.500 фриленсери
(pigistes) имаат прес карта, додека најмалку исто толку не ги исполнуваат критериумите да бидат официјално акредитирани.
Тоа значи дека речиси една четвртина од новинарите кои имаат прес карти се фриленсери, и бројката расте секоја година:
минатата година 65% од сите нови прес-карти биле издадени
на фриленсери. А тоа не се само млади новинари кои само што
влегле во професијата: 57% од фриленсерите се над 35 години.
Фриленсерите со статус на pigiste се покриени со законот
за вработување и добиваат социјална заштита. Тие се платени по ред од пишан текст, или по минута од емисија. Оние со
прес-карта имаат просечна месечна плата од 1.969 евра, во споредба со вработените новинари кои заработуваат 3.549 евра.
Приходот на pigistes е опаднат од 2000 година, кога изнесуваше 2.058 евра, додека многуте самовработени новинари кои
не можат да добијат прес карта заработуваат многу помалку.
Некои работат и до 70 часа неделно за неколку стотини евра.
Во 2017 година, група од 15 фриленсери колективно јавно ги
осудија медиумските работодавци за постојаното намалување
на хонорарите, независно од професионалните квалификации
и искуството на поединци.
Во Италија, фриленсерите сочинуваат 65% од новинарите
признаени од Националниот институт за социјална безбедност за италијанските новинари (INPGI). Просечниот годишен
приход од 11.241 евра во 2015 година претставуваше една петина од она што нивните колеги заработувале. Околу 83% од
фриленсерите заработуваат помалку од 10.000 евра годишно,
што ги сместува под официјалното ниво на сиромаштија.

БИЛТЕН

Во ЕУ, платите и работните услови на новинарите се
поткопани, и фриленсерите го трпат подебелиот крај.
Индексот на World Press Freedom од 2018 година, објавен
во април, покажува дека на глобално ниво, Европа е регион
во кој е забележан најголем пад во стандардите на слободата на изразување.

Овој алармантен наод претставува закана по самата демократија. Но, без да се инвестира во високо-квалитетно новинарство, постои ризик дека проблемот само ќе се влошува.
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БИЛТЕН

Поддржувачи на Трамп држат транспарент на кои пишува:
„Си-ен-ен е лажна вест“.

Држави
затвораат
новинари,
под изговор
дека се
борат против
лажните вести
Бројот на новинари кои завршуваат во затвор
врз основа на контроверзни докази изнесени
од владите кои тие ги полриваат е зголемен,
и некои експерти тврдат дека за тоа се „виновни“ лажните вести.

С

поред истражувањето на Комитетот за заштита на новинарите, во 2017 година,
најмалку 21 новинар во шест
различни земји се затворени со обвинувања поврзани со лажни вести, што
е за двојно повеќе од претходната година, пишува Нор Ибрахим за Еј-би-си
Њуз.
Зголемувањето на бројот на затворени новинари се поклопи со усвојувањето на легислативата во повеќе
земји – вклучувајќи ги Малезија, Русија, Бразил, Сингапур и Филипините – која што директно го таргетира
ширењето на таканаречените „лажни
вести“. Некои експерти сметаат дека
се пораширената употреба на овој термин во Соединетите американски држави го популаризирала овој концепт
на светско ниво, давајќи им на владите
згоден параван за да можат полесно да
ги замолчуваат критичарите.
„Реториката за лажните вести има
многу големо влијание на новинарите
низ целиот свет и буквално води кон
нивно затворање, додека медиумски
организации се протеруваат од земјата“, вели Кортни Радш, директор за застапување во Комитетот за заштита на
новинарите, кој го набљудува усвојувањето на ваквата легислатива. „Сето
тоа придонесува за како што сите ја
викаат климата на пост-вистина. И тоа
е многу загрижувачки“, додава Радш.
Фразата „лажни вести“ е навреда
која ја фаворизира Претседателот на
САД, Доналд Трамп, како и неговите сојузници кога се обидуваат да се

борат против критичното покривање
од големите медиумски организации
на неговата администрација. Само во
2017 година, Трамп постираше вкупно
146 твитови во кои ја употребува фразата „лажни вести“.

Демонстратор држи транспарент на кој пишува:
„Трамп е лажна вест“

Дописникот на „60 минути“, Лесли
Стал, откри дека Претседателот Трамо во интервју во 2016 година и рекол
дека ги напаѓал медиумите за да може
„да ги дискредитира и понижи сите
нив, за кога ќе пишуваат негативни стории против него никој да не им верува“.
Како најтазе примери за затворање
новинари поради наводна употреба на
лажни вести во текстот се наведуваат
Египет и Малезија. Во Малезија дански турист бил испратен да одлежи
еднонеделна затворска казна поради
тоа што постирал видео во кое тврдел
дела полицијата пребавно реагирала по
некоја престрелка. Во Египет, пак, каде
лажните вести одамна се забранети со
закон само во март оваа година биле затворени двајца новинари кои работеле
на сторија за доцнењето на трамваите.
Додека поддржувачите на правните рамки кои ги третираат лажните вести тврдат дека законите се користат
за борба против дезинформирањето –
од нечесното, до она навидум малициозното – застапниците на слободата на
печатот предупредуваат дека владите
ги злоупотребуваат овие закони и ги
користат за да го замолчат вистинското новинарство. Според Радш, овие закони им овозможиле широк простор за
злоупотреба на репресивните режими.
„Гледаме се повеќе и повеќе од
овие закони за лажни вести, особено
во земји каде има слаба заштита на
медиумите. Она што овие закони го
прават е задушување на независносто
и критичко новинарство“, заклучува
Радш.
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БИЛТЕН

ЕВРОПСКАТА УНИЈА
СО КОНКРЕТНИ МЕРКИ ЗА
БОРБА ПРОТИВ
ДЕЗИНФОРМАЦИИТЕ

БИЛТЕН

Лажните вести
се сериозна
закана по
безбедноста
Во склоп на борбата против лажни вести, Европската комисија бара од земјите членки да ја зајакнат поддршката на квалитетното новинарство
и најавува дека во текот на оваа година ќе објави
повик за собирање предлози за производство и ширење на квалитетна информативна содржина на
тема ЕУ преку информативните медиуми, кои работат врз основа на податоци

З

аради унапредување на квалитетот и разновидноста на информациите, „Комисијата ги повикува земјите членки да ја зајакнат
нивната поддршка на квалитетното
новинарство за да обезбедат плуралистичко, разновидно и одржливо медиумско опкружување. Комисијата во 2018
година ќе објави повик за поднесување
предлози за производство и ширење на
квалитетна информативна содржина на
тема ЕУ преку информативните медиуми, кои работат врз основа на податоци“, објави минатата недела Европската
комисија.
Претставникот на Европската комисија
задолжен за безбедност Јулијан Кинг
вели дека лажните вести претставуваат сериозна закана по безбедноста на
општеството.

„Претворањето на лажните вест
и дезинформациите на интернет во
оружје претставува сериозна закана по
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Новите технологии, особено дигиталните,
овозможуваат нивно ширење преку интернет на
начини кои ја загрозуваат нашата демократија
во општеството. – Јулијан Кинг

нашето општество. Субверзивното користење на сигурни канали за ширење
на деструктивна и разорна содржина
бара луциден одговор кој се темели на
поголема транспарентност, следливост
и одговорност. Интернет платформите
ги чека важна улога во спречувањето
на непријателска злоупотреба на нивната инфраструктура и во заштитата на
нивните корисници и општества“, рече
Кинг.
Повиците за поддршка и јакнење
на квалитетното новинарство кое се
темели на податоци се дел од пошироките настојувања на Комисијата во
борбата против дезинформациите на
интернет која, меѓу другото, вклучува
унапредување на медиумската писменост и давање поддршка на независната мрежа на проверувачите на факти,
како и изградба на кодекс на однесување на ниво на ЕУ против дезинформациите.
„Дезинформациите не се ново
средство на политичко влијание. Но-

вите технологии, особено дигиталните, овозможуваат нивно ширење преку
интернет на начини кои ја загрозуваат
нашата демократија во општеството.
Бидејќи довербата во интернет опкружувањето може многу лесно да се
изгуби, а тешко одново да се изгради,
потребно е заедно со индустријата да
се работи на решавањето на тој проблем. Интернет платформите имаат
важна улога во борбата против кампањите за дезинформирање кои ги организираат поединци и држави со цел
да ја загрозат нашата демократија“,
вели претставникот на Комисијата задолжен за дигиталниот пазар Андрус
Ансип.
Според последното истражување на
Еуробарометар, повеќето анкетирани
европски граѓани како најверодостојни
ги доживуваат традиционалните медиуми – радио – 70%, ТВ – 66%, печат
– 63%.

Најневеродостоен извор се информациите од интернет извори и
веб-страници за видеохостинг, на кои
им веруваат само 26 односно 27 проценти од испитаниците. Комисијата
најави дека наскоро ќе свика форум со
повеќе учесници за да се креира рамка
за ефективна соработка помеѓу релевантните чинители, вклучувајќи ги и
интернет платформите, огласувачката
индустрија и големите огласувачи, т.е.
да се обезбеди ангажираност во поглед на координацијата и интензивирањето на борбата против дезинформациите.
Првите резултати на форумот треба да бидат кодексот на практики за
борба против дезинформирањето за
целата ЕУ, кој ќе се објави во јули 2018
година, за да може да има мерливо
влијание во октомври 2018.
Останатите мерки кои ги предлага комисијата во борбата против
лажните вести, помеѓу другото, го
вклучуваат веќе споменатиот кодекс

на однесување, потоа обезбедување
на транспарентност во однос на спонзорирана содржина, особено огласување од политичка природа, автоматизирани ботови, создавање на независна европска мрежа на проверувачи
на факти која ќе утврди заеднички
работни методи, размена на најдобри
практики и работа на остварување на
што поголема застапеност на поправка на факти во ЕУ, како и создавање на
безбедносна европска интернет платформа за дезинформирање со помош
на која на мрежата на проверувачи на
факти и на релевантните академски
научници ќе им се овозможи прекугранично собирање и анализа на податоци и пристап до податоците од цела
ЕУ.
Комисијата ќе извести за напредокот до декември 2018 година. Во
тој извештај ќе се разгледа потребата
за понатамошно делување како би се
овозможило постојано следење и оценување на предложените мерки.
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О

д Јоханесбург до Лагос, Вашингтон до Буенос Аирес, довербата во политичарите речиси никогаш
не била помала. Дали е ваквото антиполитичко
расположение оправдано? Не секогаш.
Во повеќето земји, политичарите, како и луѓето во
многу други професии, често даваат точни и неточни изјави кога зборуваат. Тоа се случува во Јужна Африка и во
Аргентина, независно дали се работи за претседатели или
премиери, градоначалници или локални советници.
Па, ако вистината е несигурна и сакате да знаете што
е точно, а што не, што ќе направите? Како ќе ја проверите
вистинитоста на една политичка изјава? Во продолжение
се десетте чекори кои ги предлага веб-страницата www.
factcheckingday.com која е дел од Меѓународната мрежа
за проверка на факти.

да се владини документи и официјална статистика, евиденција на компании, научни студии или think-thank извештаи. Нема едноставно правило за
избор на сигурни извори, но постојат
неколку основни правила за оние кои
вршат проверка на фактите: Не се потпирајте само на еден извор: проверете
ја нивната методологија и начинот на
финансирање; бидете скептични, не
цинични.

Како да ја проверите вистинитоста
на политичка изјава во 10 чекори
1. ОТКРИЈТЕ ДАЛИ ИЗЈАВАТА
СЕ ТЕМЕЛИ НА ФАКТИ
Доколку првиот впечаток за изјавата која ја слушате на ТВ или ја читате на
интернет ви е дека таа е неточна, запрашајте се дали се темели на факти. Мислењата и реториката имаат свое место
во јавната дебата. Исто така и сатирата.
Не можете да ја проверите вистинитоста на нечие мислење. А со негодувањето за сатира или разумно користење
на „поетска дозвола“ само ќе оставите
впечаток дека немате смисла за хумор, или дека прекумерно буквално ги
сфаќате работите, или обете.
Изјавите кои подлежат на проверка
на нивната вистинитост се лесно препознатливи. Тие понекогаш содржат
опипливи именки (вработување, здравство, инфраструктура), бројки и споредби (мојата администрација/земја
е поуспешна од твојата). Тие исто така
содржат изјави за достигнувањата на
политичарот, или за состојбата во која
градот/земјата се наоѓа благодарение
на нив. Ветувања или изјави за иднина-

та најчесто не подлежат на проверка на
вистинитоста.
2. ОДЛУЧЕТЕ ДАЛИ ИЗЈАВАТА
Е ОД ВАЖНОСТ
Пред да потрошите време за проверување на изјавата, запрашајте се
дали всушност ве засега, и општеството
во целина, дали луѓето ќе веруваат на
сомнителна изјава. Доколку да, тогаш
проверете ја и обзнанете ја вистината.
Доколку не, не си го трошете времето.
3. ПОБАРАЈТЕ ДОКАЗИ.
ДОКОЛКУ ПОЛИТИЧАРОТ НЕ
ОДГОВОРИ, ОБИДЕТЕ СЕ ДА
НАЈДЕТЕ ДОКАЗИ КОИ ЈА
ПОТКРЕПУВААТ НИВНАТА ИЗЈАВА
Независно дали сте граѓанин кој
бара информации од градоначалникот
или новинар кој ја следи работата на
претседателот, побарајте докази од изворот на изјавата.
Не треба да сте новинар за тоа да
го сторите. Повеќето политичари имаат интернет страници и профили на

Twitter, па лесно е да ги прашате за докази. Доколку не одговорат, сами побарајте ги доказите, дури и (или особено)
ако инстинктот ви кажува дека изјавата
е неточна.
4. КОГА ЌЕ НАЈДЕТЕ ДОКАЗ
– ПРОВЕРЕТЕ ГО
Доколку политичарот ви обезбеди
доказ, проверете го со примена на неколку стандардни трстови:
- Кога се добиени информациите?
Запомнете, омилен трик е внимателно да се изберат датумите на почеток
и крај за бројките да изгледаат добро.
Дистанцирајте се за да го забележите
подолгорочниот тренд.
- Како се добиени, и од кого? Што знаете за изворот на податоците? Дали е
кредибилен? Како се добиени информациите? Ако се преку анкети, колку
луѓе се анкетирани и од кого?
- Дали се податоците сеопфатни?
Мала, локализирана студија не нужно
ќе ви каже многу за националната слика, и обратно.

- Дали се доказите проверени од друг?
Научниците се потпираат на анализи од
колеги при проверка на откритија. Дали
се овие докази објавени и потврдени од
други кредибилни извори.
- Дали доказите всушност го покажуваат она што политичарот вели дека го
покажуваат? Прочитајте ги доказите во
целост. Не ја земајте здраво за готово
идејата дека тие ја поткрепуваат изјавата.
5. РАЗМИСЛЕТЕ ЗА КОНТЕКСТОТ
Гледајте ги бројките во контекст и
запрашајте се што изостава изјавата?
Британските експерти за статистика велат дека клучна изјава дадена за време
на минатогодишниот Брегзит референдум била „потенцијално наведувачка“
бидејќи бројките биле презентирани
вон контекст. Политичарот кој вели
дека неговиот противник постигнал
слаб економски развој за неговиот мандат може да ги наведе читателите на
погрешно мислење доколку не признае
дека неговиот противник наследил рецесија кога дошол на функција.

6. ДАЛИ ЗЕМААТ ЗАСЛУГА
КОЈА НЕ ИМ СЛЕДУВА?
Уште еден познат трик е земањето заслуга за нешто кое било резултат
на политиките на друг политичар. Ако
еден политичар зема заслуга за економскиот раст во текот на првите недели од неговиот мандат, тие најверојатно ги наведуваат слушателите. На ист
начин, политичарите можат да наведат
доколку се жалат за растечките стапки
на криминал, на пример, без да посочат
на порастот на бројот на популацијата.
7. ПРОВЕРЕТЕ ГИ ИЗЈАВИТЕ
ПРЕКУ СИГУРНИ ИЗВОРИ
Во зависност од вашата земја, најтешкиот дел од проверката на фактите
е да се најдат сигурни извори на информации во однос на кои ќе се провери
изјавата. Затоа неколку организации за
проверка на факти, како што се Full Fact
во Велика Британија, имаат изградено
насоки за селекција на сигурни извори.
Во зависност од типот на изјавата која
се проверува, најдобри извори може

8. РАЗБЕРЕТЕ ЗОШТО НЕКОЈ
МОЖЕ ДА ИМ ВЕРУВА
Ако сакате да пишувате за изјавата,
запомнете неколку правила: не ситничарете. Ако бројките не се совпаѓаат
целосно, ставете ја во категоријата „во
најголем дел точна“.
Никој не сака ситничари, и никој не
е совршен. Не обвинувајте некој дека
лаже освен доколку немате доказ дека
тој знае дека изјавата што ја дава е погрешна. Обидете се да разберете зошто некој друг би ѝ поверувал. Нема
да добиете поени ако некого наречете
глупав. Затоа, размислете зошто луѓето
би ѝ верувале на изјавата и земете го
тоа предвид.
9. ПРИФАТЕТЕ ДЕКА ЌЕ БИДЕТЕ
КРИТИКУВАНИ
Важно е да прифатите дека ќе бидете критикувани. Многу студии покажуваат дека луѓе со различни политички убедувања се често отпорни на
докази кои се спротивни на она во што
тие веруваат дека е важно и никакви
аргументи и докази нема да ги убедат
во спротивното. Не навлегувајте во тоа.
Продолжете напред.
10. ПОПРАВЕТЕ ГИ
ВАШИТЕ ГРЕШКИ
Прифатете дека понекогаш критичарите се во право. Никој не е имун на
грешки, па ни вие. Поправете ги своите
грешки за да добиете на кредибилитет.
Да ги криете или негирате би било погубно.

Creative commons
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Италија со онлајн
портал за пријавување
на лажни вести
до полицијата

Најефективен начин
да се проверат фактите
е да се креираат
контра-пораки

Истражувачите испитаа 20 избрани
експерименти од 1994 до 2015 година
кои се занимаваат со лажни општествени и политички вести за да ги утврдат
најефективните начини на спротивставување на верувањата кои се темелат
на дезинформации.
Наодите покажуваат дека коригирањето на дезинформациите е можно,

Италијанската влада на почетокот
на 2018 година основаше онлајн портал
на кој граѓаните ќе можат да пријавуваат лажни вести до полицијата. Овој
сервис за граѓаните, кој од нив ја бара
адресата на електронската пошта, линк
до лажната вест и до социјалната мрежа на кој ја забележале лажната вест,
ги препраќа пријавите до „Полиција по-

но е не секогаш силно колку и самата
дезинформација.
Анализата нуди неколку совети за
проверувачите на факти, меѓу кои ја истакнува важноста од креирање на контра-пораки и алтернативни наративи
доколку сакаат да го сменат мислењето на нивната публика и да ја поправат
информацијата во најбрз можен рок.

Означување
на вестите
како лажни
ја зголемува
довербата во
неозначените
лажни стории

Отсуството на критичка мисла може
да одреди дали им верувате на
лажните вести
На испитаниците им беа покажани
објави како оние на Facebook со лажна
или вистинита содржина. Во три различни студии, се покажа дека испитаниците со највисоки резултати на тестот за когнитивна рефлексија се оние
кои најверојатно погрешно ќе го оценат
како вистинит насловот на лажна вест.

Аналитичкото размислување беше
поврзано со попрецизно распознавање
на лажни и вистинити вести независно
од политичката идеологија на испитаниците. Тоа би значело дека градењето
на вештини на критичко мислење би
можело да биде ефективен инструмент
против лажните вести.

Оваа студија ги испитува ефектите од означувањето на лажните вести на социјалните медиуми
како Facebook, во согласност со реалното партнерство кое социјалната мрежа го започна во декември
2016 година. Иако истражувањето
покажа дека додавањето предупредување за лажна содржина
ја намалува довербата во нивната точност, тие исто така открија
дека означувањето на лажните
вести ја зголемува довербата во
неозначените лажни стории. Овој
ефект на „имплицирана вистина“
бил посилен кај подгрупите кои
биле понаклонети да веруваат на
информациите пласирани на интернет (како што се адолесцентите и поддржувачите на Трамп). На
учесниците им бил даден еднаков
микс на левичарски и десничарски
наслови, лажни и вистинити, и потоа одговарале на прашања за валидноста на истите и важноста од
нивно споделување.

стале“, единица на државната полиција
задолжена за истражување на сајбер
криминалот. Единицата ќе ги провери
фактите и ако е прекршен некој закон
ќе поведе правна акција. Најмалку за
што е задолжен овој сервис е да ги контактира официјалните извори и да им
укаже дека треба да ги негораат лажните вести или дезинформации. Овој план
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призлезе по националната хистерија
околу проблемот со лажните вести, а
пред генералните избори во март и секако страдаше од истата нејасност како
и оние во Бразил, Хрватска и Франција:
недостаток од јасна дефиниција за тоа
што се подразбира под „лажни вести“.

Во Уганда предложен данок
за социјалните медиуми
Користејќи ја хистеријата што во
светот се создаде околу лажните вести, некои земји предлагаат и сосема
нелогични, па дури и смешни закони.
Така на пример во Уганда објавен е
предлог закон за данок за користење
на социјалните медиуми, популарно
наречен „данок на оговарање“. Законот за сега не е стапен на сила бидејќи
владата на Претседателот Јовери Му-

севини сеуште нема идеја како да го
имплементира. Овој данок има за цел
да ги стопира шпекулациите и оговарањата во онлајн просторот и да создаде нов извор на приходи за владата.
Мусевини, чијашто влада за време на
изборите во 2016 година ги затвори социјалните медиуми, сака да наплаќа од
корисниците на мобилни телефони по
200 Угандиски шилинзи (околу 0,05 до-

лари) за користење на платформи како
Вацап, Вајбер, Твитер и Скајп. Проблемот пред кој се соочени секако е како
власта да открие кога корисниците се
вклучуваат на социјалните платформи
за да може да ги оданочи. Сепак, информациите велат најверојатно оданочувањето ќе биде едноставно – ќе
важи за сите корисници на мобилни
телефони.

Јовери Мусевини
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БИЛТЕН

Медиумските
организации го
бараат рецептот за
враќање на довербата

Н

иза од анализи, извештаи, барометри и истражувања продолжуваат да го потврдуваат
она што многумина го искусуваат на дневна основа: довербата на
јавноста во медиумите е во забележителен пад низ целиот свет, забележува Кејт Масгрејв во нејзиниот блог за
Центарот за меѓународна медиумска
помош.
Всушност, довербата е во огромен
пад, вклучувајќи ја и довербата во владите и другите јавни институции. Според неодамнешниот извештај на ЦИМА
постои силна врска помеѓу падот на довербата во информативните медиуми и
демократските институции. Како додаток на овој предизвик се и заканите од
дезинформирањето и бизнис моделот
на новите медиуми кој е полн со маани –
речиси фатална мешавина за слободните, независни медиуми низ целиот свет.
За да му се спротивстават на овој
тренд, повеќе организации започнаа
напори за враќање на довербата на
граѓаните во информативните содржини. Невладини организации, приватни
фондации, академици и национални
влади на пример, посветуваат огромно
внимание за заштитата од растечкиот
тренд на дезинформирации со тоа што
поддржуваат квалитетно и независно
новинарство. Според неодамнешниот
извештај на „Податоци и општество“
интервенциите вообичаено ја заземаат
следнава форма:
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1.

2.

3.
4.

Механизми за доверба и потврда, вклучувајќи ги коалициите
на проверувачи на факти, на коалициите на доверба и избор на
содржината.
Прекинување на економските
стимулации, како што е прекинување на рекламирањето
за произведувачите на „лажни
вести“.
Нов начин на избор на важните
содржини и забрана за профили.
Регулаторен пристап, со посебен
акцент на неодамнешниот германски закон кој е насочен кон
социјалните медиуми и платформи.

Медиумите и другите чинители во
медиумската сфера, исто така развиваат
и одговори, надевајќи се дека ќе ги спречат можните злоупотреби од владините
регулации без да ги стават во улога на
краен судија платформите како Фејсбук
и Твитер. Публиката бара поголема доверба во медиумите за да остане информирана; медиумите бараат поголема доверба од нивната публика за да охрабрат
лојални читатели; и огласувачите бараат
поголема доверба во медиумите за да
можат да ги шират своите пазари и да ги
зајакнуваат брендовите. Во продолжение се неколку примери за иницијативи
кои се насочени кон враќање на довербата, секоја фокусирајќи се пред се на
публиката, медиумите и огласувачите:

ПРОЕКТ ДОВЕРБА
– вклучува конзорциум од медиумски компании во развојот на
транспарентни стандарди за медиумите, кои се претставени преку
„жиг за доверба“ за секој медиум кој
ќе ги исполни критериумите.
КОАЦИЛИЈА
ЗА КРЕДИБИЛНОСТ
– Исто и како претходниот проект
оваа група, предводена од Мидан и
Хакс/Хакерс, работи кон систематско
утврдување на индикатори за кредибилитет за медиумите и нивните читатели. Сепак, за разлика од Проектот
Доверба, оваа коалиција се фокусира
на дефинициите, анализа на содржината и на социјалните мрежи и сето
тоа се става на тест на повеќемина
обучени аналитичари.
ОБЕДИНЕТИ ЗА ВЕСТИ
– Интерњуз, Светскиот економски
форум и други ја водат оваа коалиција составена од најразлични
чинители во обид да им помогнат
на локалните, независни медиуми
– одоздола, нагоре. По чадорот
на поддршка на одржливоста и
враќањето на довербата, коалицијата се фокусира пред се на транзицијата кон креирање дигитални
содржини, и зголеменото влијание
врз локалните бизниси, влади и врз
граѓаните.

