
Анкетите со сите свои маани и неминовни генерализа-
ции сепак остануваат драгоцена алатка преку која се 
добиваат релевантни податоци за случувањата во од-
редена сфера. Веќе по традиција, сите анкети што ги 
спроведе досега ССНМ откриваат драматични пода-

тоци. И последната не е исклучок: Две третини од новинарите 
вработени во интернет порталите би ја напуштиле професијата 
доколку им се даде можност за тоа. Главниот „виновник“ за та-
квите одговори е економско – социјалниот статус на новинари-
те: платите, работните и професионални права. 

Некој ќе рече „ништо ново“, незадоволството од платите во 
сиромашна земја е присутно во сите сфери на општеството. Но, 
податокот дека новинарскиот, значи високо образован кадар 
заработува одвај просечно 300 евра не може и не смее да не 
алармира дека нешто сериозно не е во ред со медиумската сце-
на, а особено брзорастечката интернет сфера на медиумската 
индустрија. 

Медиумските организации Самостојниот синдикат на но-
винари и медиумски работници (ССНМ), Здружението на но-
винари и Советот за етика – СЕММ, покренаа иницијатива во 
општата поплава од портали и интернет сајтови да се разграни-
чи што е медиум, а што човек – портал. Зад ова стои идејата за 
саморегулација во однос на стандардите и етиката, но и почи-
тувањето на авторските права, почитувањето на законските од-
редби за транспарентно сопствеништво, платен данок и слично. 

ССНМ се обидува да адресира проблеми кои произлегува-
ат од хаосот што владее во ова сфера од аспект на луѓето кои 
работат во нив затоа што на крајот на денот – уредени меди-
уми со пријавени вработени и со платени давачки ќе и стават 
крај на нелојалната конкуренција во која цената на трудот е во 
слободен пад. 

Покрај платите новинарите како проблем ги препознаваат 
и недоволната организација и координација во редакцијата, го-
лем обем на обврски, немање услови за работа, немање мож-
ности за напредок, слободни денови, преоптовареност со рабо-
та, цензура, уредници со низок капацитет, штанцање текстови, 
неплаќање на викенд и празнични дежурства...

Сето ова резултира со податокот дека се помалку млади 
луѓе влегуваат во професијата. Просечната старост на врабо-
тените во новите медиуми е 35 години. Тоа се луѓе со работно 
искуство од 12 години кои претходно работеле во просек во че-
тири медиуми. Ова укажува дека работната сила од печатените 
медиуми се пресели во дигиталните.

Но, младите ги нема, односно ги има се помалку. Ова го 
потврдува и бројката објавена во Слободен печат дека на трите 
факултети за новинарство годинава се запишале само 21 сту-
дент. Никој не сака да биде новинар, а без новинари – нема ме-
диуми. Спиралата на взаемно осиромашување и на новинарите 
и на медиумите мора да запре, а како поинаку освен преку вло-
жување во носителите на основната дејност – самите новинари. 

УВОДНИК

ТАМАРА ЧАУСИДИС

ВО БОРБАТА ПРОТИВ ЛАЖНИТЕ ВЕСТИ 

Здружението на новинари на Македонија, 
Самостојниот синдикат на новинари и 
медиумски работници и Советот за ети-
ка во медиумите на Македонија, почнаа 
постапка за да се усогласат минимум кри-
териуми што ќе помогнат во заштита и 
промоција на професионалното новинар-
ство во онлајн медиумите
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Новинарството како повеќе 
да не живее тука



Ако порано ја користевме поговорката 
„Сто пати кажана лага станува вис-
тина“, во време на дигитализација и 
интернет ера оваа поговорка може да 
се модифицира и да гласи: „Сто пати 

кликната и споделена лага станува вистина“. 
Социјалните медиуми и онлајн платформи 

играат важна улога во забрзувањето на ши-
рењето на лажните вести и овозможуваат гло-
бален дофат без многу напор од авторот.

„Ураниум се користел во Македонија“, 
„Враќањето на НАТО на Криволак ќе донесе ра-
диоактивна канцерогена прашина во Скопје?“. 
Вест со вакви наслови почна да се шири во не-
колку македонски интернет портали еден месец 
пред гласањето на референдумот за Договорот 
со Грција што се одржа на 30 септември. Ин-
формацијата беше објавена на личен фејсбук 
профил, а потоа беше пренесувана, цитирана 
и „надградувана“ на неколку веб-портали и по-
крај демантите на Министерството за одбрана 
дека веста е лажна. 

Ако лажната вест за ураниумот внесе пани-
ка кај дел од граѓаните кои поверуваа во инфор-
мацијата, лажната вест за мигрантски кампови 
пред локалните избори минатата година созда-
де револт и отпор. Веста прво почна да се споде-
лува по социјалните мрежи, потоа по одредени 
интернет портали, а на крајот оваа дезинформа-
ција ја користеа и одредени политичари. 

Овие два примери се само дел од илјадни-
ците лажни вести кои во последните неколку 
години се појавиле на интернет порталите во 
Македонија, а кои се повеќе земаат замав. Дел 
од нив се користат за политички напади или по-
ени, дел кои таргетираат одредени личности се 
споделуваат со цел да ги оцрнат и деградираат.

Според еснафските здруженија, онлајн 
медиумите треба да ги почитуваат начелата и 
принципите на новинарската професија, како 
што се: транспарентна сопственост, објавување 
на импресум, контакт и адреса на медиумот, 
прифаќање и почитување на Кодексот на но-
винарите и регистрација на правен субјект во 
Македонија.

Трите организации бараат од Владата и јав-
ните институции да ги почитуваат овие критери-
уми при издавање на акредитација на новина-
рите од онлајн медиумите.

Извршиот директор на СЕММ, Марина 
Тунева, смета дека саморегулацијата на онлајн 
медиумите е механизам за заштита од потен-
цијално вмешување на центрите на моќ во 
медиумските содржини и е, секако, најдобро 
решение за зголемување на одговорноста на 
онлајн медиумите. 

„Медиумските професионалци мора да го 
гарантираат својот кредибилитет, а најдобриот 
начин да се постигне тоа е преку почитувањето 
на етичките норми на професијата. Клучна улога 
на саморегулацијата е да ја зацврсти, изгради 
или возобнови довербата на јавноста во меди-
умите. Никој не сноси поголема одговорност за 
продуцираните содржини отколку самите меди-
уми. Зошто тоа да го прави некој друг во нивно 
име?“, вели Тунева. 

Но, саморегулацијата не е можна ако 
фејкњус индустријата има своја поддршка од 
политичарите и од бизнисмените кои со свои-
те пари за реклами ги „хранат“ пропагандата 
и лажните вести. Затоа ССНМ, ЗНМ и СЕММ ги 
потсетија и рекламерите на нивната општест-
вена одговорност, за да се воздржат од објаву-
вање на реклами во онлајн медиумите кои не ги 
исполнуваат бараните критериуми. 

„Рекламирањето што се предводи од мо-
делот на општествена одговорност не треба 
да промовира или да придонесува кон про-
мовирање на нешто што му создава штети на 
општеството. Оттука, изборот на погрешните 
платформи, односно на оние кои ги заборавиле 
професионалните принципи на работа, ќе прет-
ставува штета не само за бизнисот, туку и за јав-
носта. Вложувањето во таквите медиуми ќе ги 
охрабрува во продукцијата на “фејк“ наративи 
преку кои тие ќе остваруваат и профит. Довер-
бата кон бизнисот не се гради преку медиумите 
во кои јавноста има недоверба“, смета Марина 
Тунева.  

Неодамна првите луѓе на трите здруженија 
имаа средба со владините функционери и со-
ветници за односи со јавност, а оттаму добија 

поддршка преку саморегулација да ги утврдат 
сите недоречености кои постојат во сферата 
на интернет медиумите со цел да се постигнат 
етичките стандарди. 

„Владата на Република Македонија, јасно 
укажува дека секогаш ќе биде партнер на ме-
диумските организации во нивните активности 
кои се од исклучителна важност, како за ме-
диумите и медиумските работници, така и за 
јавниот интерес на граѓаните на земјава“, соо-
пштија од Владата.

Според последната анализа на спе-
цијализираниот статистички веб 
сајт „Интернет ворлд стат“ (www.
internetworldstats.com) објавена на 
30 јуни годинава во Македонија има 
1.583.315 интернет корисници и околу 
1.000.000 фејсбук профили.

Во светски рамки има над 4 милијарди ин-
тернет корисници и секојдневно се повеќе лаж-
ни вести. Па така, проблемот со фејкњус не е 
само во Македонија. Тоа е глобален проблем со 
кој се соочуваат сите држави во светот, а со кој 
се нанесува штета на професионалните меди-
уми. Но, најголем губитник се читателите кои се 
растргнати меѓу лагата и вистината, пропаганд-
ната и етичкото новинарство. 

Новинарката Лејла Бичакчиќ од Центарот 
за истражувачко новинарство од Сараево вели 
дека во Босна лажните вести се произведуваат 
во политичките партии, а потоа ги пренесуваат 
новинарите. 

„Значи ние имаме проблем со центрите на 
моќ кои имаат директно финансиско и друго 
влијание врз медиумите и кои пласираат инфор-
мации, а кои потоа новинарите ги пренесуваат 
без никакви новинарски стандарди. Дали тоа се 
лажни вести? За тоа можеме да разговараме, но 
пропаганда дефинитивно е“, вели Бичакчиќ.

Бичакчич објаснува дека новинарските 
здруженија се обидуваат да ги подигнат нови-
нарските стандарди, капацитетите на новинари-
те за новите технологии на социјалните меди-
уми. Но, тоа се уште не дава никакви резултати 
и треба многу да се работи. 

„Во Босна и Херцеговина постојат регула-
торни и саморегулаторни тела, има и 
регулаторна агенција за комуникации. 
Меѓутоа сите тие создаваат само рам-
ка. Вистинската секојдневна работа е 
на новинарите кои мора да ги почиту-
ваат новинарските стандарди. А, тоа е 
индивидуално и тешко, затоа што е под 
низа притисоци“, додава Бичакчич. 

Во Босна и во Србија постојат две новинар-
ски платформи кои секојдневно ги проверуваат 
изјавите, вестите, анализите објавени или спо-
делени од политичари и медиумски куќи и ги 
„ловат“ лажните информации. Во Босна некол-
кумина новинари тоа го прават преку интернет 
сајтот www.raskrinkavanje.ba, a во Србија тоа е 
www.raskrikavanje.rs. 

Весна Радојевиќ е уредник на српскиот ин-
тернет портал за проверка на факти и таа вели 
дека во Србија меинстрим медиумите, табло-
идите и јавниот сервис се медиумите во кои 
не можете да прочитате вести кои на граѓани-
те им се потребни да донесат вистински одлу-
ки на избори. 

„Има огромна количина на пропаганда 
која ги запоседна сите меинстрим медиуми, а 
кои за жал на крајот на денот не се имуни ни 
на лажни вести, ни на фалсификување на вис-
тината. Во Србија постои еден процес кој се 
нарекува симулација на реалноста. Таа тргнува 
од политичарите - од претседателот Вучиќ, од 
премиерката и така се преточува во медиумите 
и тие ни зборуваат за некаква нивна реалност 
која постои само во нивниот свет“, вели Радоје-
виќ.

На порталот „Раскрикавање.рс“ новина-
рите уловиле 362 лажни вести објавени на на-
словната страна на весникот „Информер“, кој 
важи за пропагандно гласило кое го поддржу-
ва претседателот Александар Вучиќ и добива 
реклами од централната и локалната власт во 
Србија. 

Таа вели токму затоа и почнале да ги про-
веруваат вестите, бидејќи најголем дел од но-
винарите во Србија не знаат ништо за проверка 

на факти, ниту пак се занимаваат со тоа. 
„Ние имаме само „he said“, „she said“ нови-

нарство и на тоа се завршува. Оној новинар кој 
работи сериозни новинарски истражувања или 
подлабоки анализи, за државата и за владата 
се непријатели, соросоиди, предавници, кои 
не ја сакаат својата држава“, вели Радојевиќ. 

Нејзината колешка од босанскиот сајт кој 
проверува лажни вести, Тијана Цветичанин, 
вели дека проверка на вестите е само дел од 
решението на проблемот. Има лавина од лаж-
ни вести, а тие проверуваат само мал дел од 
нив. Цветичанин вели дека и покрај обидите 
за справување со лажните вести преку разго-
вори меѓу институции, новинарски здруженија, 
невладини организации, нема никакви резул-
тати. 

„Не постои ниту една држава кој рекла 
еве ова е тој модел за најдобро да се бориме 
против лажните вести. Тоа е комплексно пра-
шање. Треба да се подигне нивото на медиум-
ска писменост и граѓаните да разберат што е 
легитимен, а што е нелегитимен медиум. Што 
е сомнителна информација. И да сфатат дека 
се што ќе дојде до нив преку некој медиум не 
значи дека е проверена информација“, вели 
Цветичанин. 

Колкава е штетата што пара-медиумите ја 
вршат во медиумскиот простор и дали постои 
опасност тие да надвладеат над професио-
налните медиуми? Тунева од СЕММ вели дека 
иако се чини дека професионалните медиуми 
најмногу страдаат од епидемијата на дезин-
формации што ја создаваат „парамедиумите“, 
сепак кај нив лежи и решението за намалување 
на штетното влијание.  

„Дел од медиумите веќе почнаа со таквиот 
процес и веќе укажуваат на информациите кои 
се невистинити и на спинот. Давањето простор 
на парамедиумите, пропагандата и дезинфор-
мациите што ги продуцираат ќе значи дека сме 
избрале оружје што ќе се сврти против нас. 
Не смееме да дозволиме дезинформациите и 
лажните вести да бидат како брза храна, која 
е вкусна, ефтина за производство, количински 
мала, а лесна за дистрибуција. Консумирајќи ја 
таквата храна, го губиме своето здравје“, дода-
ва Тунева.
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Публикацијата е помогната 
од Европската Унија, 

како дел од проектот 
„Писменост за вести 

и дигитална писменост: 
Справување со лажните 

вести“ имплементиран од 
Македонски институт за 

медиуми, Институт за 
комуникациски студии, 

Самостоен синдикат 
на новинари и медиумски 

работници и Медиа 
дајверсити институт.

“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”

Публиката мора да научи 
што е легитимен, а што 
нелегитимен медиум

Во Босна лажните вести се произведуваат во 
политичките партии. – Лејла Бичакчиќ

Најголем дел од новинарите во Србија не знаат 
ништо за проверка на факти. - Весна Радојевиќ 

Проверка на вестите е само дел од решението 
на проблемот. - Тијана Цветичанин

Затоа Здружението на новинари на 
Македонија, Самостојниот синдикат 
на новинари и медиумски работници 
и Советот за етика во медиумите на 
Македонија, почнаа постапка за да 
се усогласат минимум критериуми 
што ќе помогнат во заштита и про-
моција на професионалното новинар-
ство во онлајн медиумите.

Никој не сноси поголема одговорност за проду-
цираните содржини отколку самите медиуми. 
– Марина Тунева
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Над две третини, поточно 69,3 % 
од новинарите кои работат во 
дигиталните медиуми би ја на-
пуштиле професијата, покажува 
последната анкета на ССНМ фо-

кусирана на вработените во интернет пор-
талите во Македонија. Со анкетата се опфа-
тени 88 новинари ангажирани во 25 интер-
нет портали и беше спроведена во период 
септември – октомври 2018 година. 

Како главна причина за напуштањето 
на професијата новинарите ја наведуваат 
ниската плата. Таа според резултатите на 
истражувањето изнесува 18.348 денари или 
околу 300 евра, што е за речиси 100 евра 
помалку од просечната плата на ниво на др-
жава, а за исто толку поголема од со закон 
пропишаната минимална плата во држава-
та. Повеќе од 74 % од испитаниците наве-
ле дека не се задоволни од своите месечни 
примања. 

Проблемот со платите доминира и во 
одговорите за тоа кој е најгорливиот про-
блем со кој испитаниците се соочуваат во 
својата работа, а и во одговорите на пра-
шањето што треба да се направи за да се 
подобри положбата на новинарите. 

Најголем социјален јаз, разликата во 
платите испитаниците ја гледаат во ре-
лацијата меѓу уредник и новинар 79, 3%, 
додека по 10 % сметаат дека социјалните 
разлики се меѓу самите новинари или меѓу 
новинарите и техничкиот кадар. 

Како втора причина за напуштање на 
професијата новинарите го наведуваат ин-
тензитетот на работата, а на трето место се 
притисоците и цензурата. Дел од нив како 
причина навеле „демотивираност од цело-
купната состојба, закани, притисоци “, „ „не-

професионални стандарди во македонското 
новинарство“, „нелојална конкуренција, пре-
земање информации без претходна соглас-
ност на авторот кој прв ја објавил одреде-
ната информација, ниту пак наведување на 
изворот на истата“, како и со „нема предиз-
вик веќе“. 

ДВЕ ТРЕТИНИ БЕЗ 
СИГУРНО ВРАБОТУВАЊЕ

Наспроти очекувањата дека интернет 
порталите како нови медиуми ќе привлечат 
млад кадар, истражувањето покажува дека 
во нив работат искусни новинари со во про-
сек 12-годишно работно искуство. Просеч-
на старост на новинарите во порталите е 35 
години. Мнозинството или 56,8% се жени, а 
43,7 проценти мажи. Мал е бројот на оние 
кои работеле во само еден медиум, просеч-
но секој новинар поминал  претходно низ 
четири медиуми.  

Мнозинството се со високо или вишо 
образование (над 85%), но од нив речиси по-
ловина доаѓаат од други факултети, а не од 
новинарство.  

Речиси две третини од новинарите во 
порталите се со несигурен работен ангаж-
ман. Тие се хонорарен статус во еден ме-
диум (23.9%), работат за повеќе медиуми 
(4,5%), еден процент се невработени со свој 
портал, а 34,1% се пријавени како вработе-
ни на определено време. Просечно траење 
на нивните договори за вработување е на 
седум месеци. Една третина се во постојан 
работен однос.

Загрижувачки податок е што речиси по-
ловина од хонорарците немаат потпишано 
никаков договор со медиумот во кој рабо-
тат што подразбира апсолутна несигурност 

и изложеност на лесно отпуштање или каз-
нување. 

СЕ УШТЕ ИМА ПЛАЌАЊЕ НА РАКА
Анкетата покажа дека праксата за 

плаќање на дел од платата „на рака“ е и на-
таму присутно, но на прв поглед не во го-
лем обем. Само 12% од испитаниците велат 
дека дел од платата ја добиваат на трансак-
циска сметка, а дел во кеш. Но, истовремено 
на прашањето дали знаат на колкава сума 
се пријавени во Агенцијата за вработување 
покрај оние 12 проценти кои знаат дека се 
пријавени на помала сума, дополнителни 
19,3% воопшто не се заинтересирале и не 
прашале врз која сума во иднина ќе им се 
пресметува основицата за пензија. 

Во однос на работните права индика-
тивни се одговорите за дежурства за викен-
ди и празници на кои 87% од испитаниците 
одговориле дека ги одработуваат, но само 
22% одговориле дека поради работа на 
празник добиваат слободен ден, само еден 
процент добива екстра дневница, а 76,2 % 
не добива никаква компензација за работа 
во викенд и за празник. 

Дигитални медиуми:   Новинарството не е
(веќе) ПРИВЛЕЧНА   ПРОФЕСИЈА 

НЕМА „ПИЏАМА“ НОВИНАРСТВО
Наспроти верувањето дека голем дел 

од вработените во порталите всушност се-
дат дома „во пиџами“ и објавуваат вести, ис-
тражувањето на ССНМ покажува дека само 
мал процент 8% навистина работат само од 
дома.  Другите се поделени, 45 % работат 
исклучиво од канцеларија, додека за еден 
процент повеќе работат и од канцеларија и 

од дома. 
Во просек, новинарите објавуваат по 

8 текстови дневно, кои се вреднуваат спо-
ред бројот на кликови. Така одговориле 72 
отсто од испитаниците. Во однос на пласи-
рањето на информациите, најголем дел или 
64 отсто рекле дека главната задача им е да 
известуваат, а дел или 25 отсто одговориле 
дека пренесуваат свои или информации од 

други медиуми.
Во однос на работното време анкета-

та покажува дека мнозинството новинари 
во интернет порталите или 56,3% работат 
повеќе од осум часа, но релативно е висок 
процент на оние кои рекле дека работат по-
малку од осум часа 43,7 %. 

Судејќи според анкетата, новинарите 
ретко се разболуваат, 67% никогаш не ко-
ристеле боледување, а 27% користеле, но 
како слободни денови во договор со уред-
ништвото. 

Повеќе од половината или 62,8 отсто 
од анкетираните изјавиле дека го користат 
законскиот минимум за годишен одмор, 
според ЗРО. Но, значителен дел од анкети-
раните, или 22,1 отсто рекле дека и не зна-
ат ни колку денови минимум им следуваат 
како годишен одмор, според закон.

Притоа, се бара дополнително одрабо-
тување на деновите користени како годи-
шен одмор. Така, дури 74,4 отсто од анке-
тираните одговориле потврдно на ова пра-
шање односно рекле дека поради природа-
та на работата, ги „одработуваат“ деновите 
што ги користеле како годишен одмор. 

РЕКЛАМИТЕ ВЛИЈААТ 
НА ИЗБОРОТ НА ТЕМИ

Само една третина од новинарите кои 
работат во портали самостојно избираат 
теми за обработка, покажува анкетата на 
ССНМ. Мнозинството тоа го прават во до-
говор со уредништвото, но 17 % велат дека 
работат по налог на уредникот. Повеќе од 37 
% знаат кои теми не треба да ги предлагаат, а 
речиси исто толку 35% велат дека рекламите 
влијаат при изборот на темите, а текстот им 
се вреднува според бројот на кликови. 

Загрижувачки е податокот што една тре-
тина од испитаниците велат дека од нив не се 
бара (22,7)  или не знаат дали се бара (9,1%) 
во текстот да има и втора страна, како и пода-
токот дека една третина од текстовите пред 
објавување воопшто не ги чита уредник. 

Две третини од новинарите работат без 
норма, но затоа оние кои работат со одреде-
на норма за објавување треба да објават по 
22 содржини дневно.  

Новинарите најмногу известуваат и пре-
несуваат информации, само 19% рекле дека 
во рамките на својот ангажман истражуваат 
одредени теми. 

Над 80% од новинарите не се вклучени 
при изборот на уредниците, а ист толкав 
процент е на оние кои сметаат дека тие како 
дел од редакцијата треба да бидат вклуче-
ни при изборот. 

Дигитални медиуми: Новинарството не е (веќе) привлечна професија  

Над две третини, поточно 69,3 % од новинарите кои работат во дигиталните медиуми 
би ја напуштиле професијата, покажува последната анкета на ССНМ фокусирана на 
вработените во интернет порталите во Македонија. Со анкетата се опфатени 88 
новинари ангажирани во 25 интернет портали и беше спроведена во период 
септември – октомври 2018 година.  

Како главна причина за напуштањето на професијата новинарите ја наведуваат ниската 
плата. Таа според резултатите на истражувањето изнесува 18.348 денари или околу 
300 евра, што е за речиси 100 евра помалку од просечната плата на ниво на држава, а 
за исто толку поголема од со закон пропишаната минимална плата во државата. 
Повеќе од 74 % од испитаниците навеле дека не се задоволни од своите месечни 
примања.  

Проблемот со платите доминира и во одговорите за тоа кој е најгорливиот проблем со 
кој испитаниците се соочуваат во својата работа, а и во одговорите на прашањето што 
треба да се направи за да се подобри положбата на новинарите.  

 

Најголем социјален јаз, разликата во платите испитаниците ја гледаат во релацијата 
меѓу уредник и новинар 79, 3%, додека по 10 % сметаат дека социјалните разлики се 
меѓу самите новинари или меѓу новинарите и техничкиот кадар.  

Како втора причина за напуштање на професијата новинарите го наведуваат 
интензитетот на работата, а на трето место се притисоците и цензурата. Дел од нив 
како причина навеле „демотивираност од целокупната состојба, закани, притисоци “, „ 
„непрофесионални стандарди во македонското новинарство“, „нелојална 
конкуренција, преземање информации без претходна согласност на авторот кој прв ја 
објавил одредената информација, ниту пак наведување на изворот на истата“, како и 
со „нема предизвик веќе“.  
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ДВЕ ТРЕТИНИ БЕЗ СИГУРНО ВРАБОТУВАЊЕ 

Наспроти очекувањата дека интернет порталите како нови медиуми ќе привлечат млад 
кадар, истражувањето покажува дека во нив работат искусни новинари со во просек 
12-годишно работно искуство. Просечна старост на новинарите во порталите е 35 
години. Мнозинството или 56,8% се жени, а 43,7 проценти мажи. Мал е бројот на оние 
кои работеле во само еден медиум, просечно секој новинар поминал  претходно низ 
четири медиуми.   

Мнозинството се со високо или вишо образование (над 85%), но од нив речиси 
половина доаѓаат од други факултети, а не од новинарство.   

Речиси две третини од новинарите во порталите се со несигурен работен ангажман. 
Тие се хонорарен статус во еден медиум (23.9%), работат за повеќе медиуми (4,5%), 
еден процент се невработени со свој портал, а 34,1% се пријавени како вработени на 
определено време. Просечно траење на нивните договори за вработување е на седум 
месеци. Една третина се во постојан работен однос. 

 
Загрижувачки податок е што речиси половина од хонорарците немаат потпишано 
никаков договор со медиумот во кој работат што подразбира апсолутна несигурност и 
изложеност на лесно отпуштање или казнување.  

СЕ УШТЕ ИМА ПЛАЌАЊЕ НА РАКА 

Анкетата покажа дека праксата за плаќање на дел од платата „на рака“ е и натаму 
присутно, но на прв поглед не во голем обем. Само 12% од испитаниците велат дека 
дел од платата ја добиваат на трансакциска сметка, а дел во кеш. Но, истовремено на 
прашањето дали знаат на колкава сума се пријавени во Агенцијата за вработување 
покрај оние 12 проценти кои знаат дека се пријавени на помала сума, дополнителни 
19,3% воопшто не се заинтересирале и не прашале врз која сума во иднина ќе им се 
пресметува основицата за пензија.  
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Претставниците на новинарските 
организации на средба во Владата

Здружението на новинари 
на Македонија, Самостој-
ниот синдикат на нови-
нари и медиумски работ-
ници и Советот за етика 
на медиумите во Маке-
донија, минатиот месец 

усогласија минимум критериуми што 
ќе помогнат во заштита и промоција на 
професионалното новинарство во он-
лајн медиумите.

ЗНМ, ССНМ и СЕММ сметаат дека 
онлајн медиумите треба да ги почиту-
ваат начелата и принципите на нови-
нарската професија, како што се:

• ТРАНСПАРЕНТНА СОПСТВЕНОСТ,

• ОБЈАВУВАЊЕ НА ИМПРЕСУМ, 
         КОНТАКТ И АДРЕСА НА МЕДИУМОТ,

• ПРИФАЌАЊЕ И ПОЧИТУВАЊЕ НА 
КОДЕКСОТ НА НОВИНАРИТЕ И

• РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРАВЕН СУБЈЕКТ 
ВО МАКЕДОНИЈА.

Трите организации бараат од Влада-
та и јавните институции да ги почиту-
ваат овие критериуми при издавање на 
акредитација на новинарите од онлајн 
медиумите.

Ги повикуваме рекламерите на 
општествена одговорност и да се воз-
држат од објавување на реклами во он-
лајн медиумите кои не ги исполнуваат 
овие критериуми.

Ако Владата и рекламерите не ги 
почитуваат овие критериуми директ-
но ќе придонесат кон јакнење на де-
зинформациите во медиумите и нивно 
користење за пропагандни цели. Ова 
може да се искористи како алиби за да 
се донесе рестриктивна законска регу-
лација на онлајн медиумите која може 
да ја ограничи слободата на изразување 
на интернет.

УСОГЛАСЕНИ
КРИТЕРИУМИТЕ ЗА 
ОНЛАЈН МЕДИУМИТЕ

Не се огласувајте 
во медиуми кои го 
кршат кодексот

По оваа иницијатива, претставници 
на новинарските организации се срет-
наа со министерот задолжен за кому-
никации, отчетност и транспарентност, 
Роберт Поповски, советникот за односи 
со јавност на премиерот, Марјан Забр-
чанец и портпаролот на Владата Миле 
Бошњаковски на која владините прет-
ставници изразиле подготвеност за 
соработка со цел подобрување на сос-
тојбите во медиумската сфера. 

„Министерот Поповски на состано-
кот ја поздрави иницијативата, потен-
цирајќи дека организациите се на вис-
тинскиот пат преку саморегулација да 
ги посочат и утврдат недореченостите 
кои постојат во сферата на интернет 
медиумите со цел да се постигнат етич-
ките стандарди“, пишуваше во владино-
то соопштение.

Независното здружение на 
новинари на Србија (НУНС) и 
Независното здружение на но-
винари на Војводина (НДНВ) ги 
повикаа претпријатијата и биз-
нисмените во Србија да покажат 
општествена одговорност и да 
не се огласуваат во медиуми кои 
постојано го кршат новинарски-
от кодекс. 

Стопанските субјакети мо-
раат да бидат свесни дека со 
огласувањето во медиуми кои 
секојдневно шират лажни вести, 
национална и друга омраза, спи-
нуваат, водат нечовечка кампања 
против оние кои мислат различ-
но и секојдневно на различни 
начини со непримерна содржина 
ја скандализираат јавноста – по-
магаат не само на рушење на но-
винарството како професија туку 
и на длабоко, далекусежно зага-
дување на општеството. 

Здруженијата иако се свесни 
дека претприемачите работат 
во тешки услови и се под голем 
притисок од властите кој се 
чувствува во сите сегменти на 
општеството, сепак ги повику-
ваат стопанските субјекти да не 
соработуваат со оние кои ја газат 
сопствената професија и елемен-
тарните цивилизациски норми и 
вредности и со тоа да покажат 
дека им е грижа до општеството 

во кое работат. 
НУНС и НДНВ потсетуваат 

дека во Србија драматично се 
зголемува бројот на кршења на 
Кодексот на новинарите во Ср-
бија, што е потврдено и од из-
вештаите на Советот за печат. 
Во периодот од март до ноември 
2017 година во дневните весни-
ци дури 5.292 пати е прекршен 
кодексот, а според бројот на пре-
кршоци убедливо водат „Српски 
телеграф“, „Ало“, „Курир“ и „Ин-
формер“. Според извештајот за 
онлајн медиумите најголем број 
на прекршоци се забележани кај 
порталите „Еспресо“, „Србија да-
нас“ и „Телеграф“. 

Тие исто така предупредува-
ат дека многу телевизии одамна 
би ја изгубиле дозволата за еми-
тување доколку Регулаторното 
тело за електронски медиуми 
си ја работи својата работа, но 
сосема е сигурно дека „ТВ Пинк“ 
претставува драматичен пример 
за кршење на и на законите и на 
новинарскиот кодекс.

НУНС и НДНВ исто така пре-
дупредуваат на фактот дека по-
стои правило кое вели дека оние 
медиуми кои најмногу ги кршат 
етичките и професионалните 
стандарди се блиски до властите 
и кои во добар дел се финансира-
ат со пари на граѓаните. 

ИНИЦИЈАТИВА НА НОВИНАРСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И СРПСКИТЕ 
НОВИНАРСКИ 

ЗДРУЖЕНИЈА 

СО ПОВИК
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„НОВИНАРСКАТА ЕТИКА 
ВО ДИГИТАЛНАТА ЕРА“
„НОВИНАРСКАТА ЕТИКА 
ВО ДИГИТАЛНАТА ЕРА“

Во рамките на иницијативата за по-
добрување на состојбите во онлајн 
медиумите во Македонија во ова 
издание на публикацијата „Нови-
нарството како јавно добро“ ви ги 

пренесуваме препораките за новинарската 
етика во онлајн медиумите кои се дел од ана-
лизата на  магистерот по комуникации Сеад 
Џигал со наслов “Поголема одговорност или 
засилена пропаганда: новинарската етика во 
дигиталната ера” во издание на Институтот 
за комуникациски студии и Висока школа за 
новинарство и за односи со јавноста.

ПРЕПОРАКИ

•Етичките принципи не се менуваат со промена на 
медиумот – се разликуваат само начините како тие се 
применуваат и се дополнуваат со неопходни практични 
спецификации. Затоа, се препорачува ревизија на Етич-
киот кодекс на новинарите во делот на одредбите со 
поголемо значење за онлајн медиумите, како на при-
мер: утврдување на веродостојност и вистинитост на 
информации на интернет, заштита на авторските права 
и на приватноста преку интернет, како и користење на 
социјалните мрежи и други јавни форуми од страна на 
новинарите. 

•Примената на законите е 
од суштинско значење за функ-
ционирање на медиумите. Ме-
диумите, новинарите и само-ре-
гулациските тела треба да имаат 
проактивен однос во регистрирање 
на аномалиите и во вложување леги-
тимен јавен притисок врз институциите несе-
лективно да ги применуваат законите. Неопходни се и 
финансиски оддржливи решенија за функционирање на 
саморегулациските тела.

•Особено важен е „принципот на профе-
сионално лидерство“ при кое медиуми кои ги 
применуваат етичките принципи и новинарски 
стандарди ќе бидат признаени и истакнувани 
во општеството и медиумската заедница, со 
цел промовирање и проширување на практи-
кувањето на етичките принципи. 

•Користењето на содржини и материјали од социјалните мрежи, 
вклучувајќи фотографии и видео снимки, мора да биде во согласност 
со етичките принципи и социјални норми на морално однесување, и 
да биде во прилог на јавниот интерес, а не кон сензационализам и 
нарушување на приватноста. Објавување на вакви материјали мора 
да води сметка за авторството и согласноста на засегнатите страни за 
нивна новинарска обработка и објавување.

• Консолидацијата на медиумски-
от пазар е еден од клучните предус-
лови за примена на професионални-
те стандарди и етичките принципи. 
Фер пазарен натпревар на медиуми-
те насочен кон создавање квалитет-
ни содржини во функција на јавниот 
интерес е неопходниот модел кој 
обезбедува услови за етичко и про-
фесионално работење на медиумите.  

•Новинарите мораат да го задржат 
принципот на транспарентност кон 
читателите на онлајн платформите, 
особено во поглед на авторството, из-
ворите, балансираноста, неутралноста 
и коментирањето на информациите. 

•Употребата на визуелни ма-
теријали (фотографии, видеа, ани-
мации) мора да биде внимателна 
и целосно во согласност со етич-
ките принципи. Таа мора да води 
сметка за авторството, контек-
стот, аголот на презентирање и 
приватноста. 

•Брзината на онлајн информи-
рањето и обемноста на достап-
ните содржини не може да биде 
изговор за пренесување неточни и 
непотврдени информации. Корис-
никот мора да биде информиран 
за фазите и контекстот на оформу-
вање на веста. Информациите кои 
не се потврдени, а се објавуваат 
поради важноста или ургентноста, 
мора јасно да бидат означени како 
непотврдени и да бидат соодветно 
ажурирани. 

•Неопходно е понатамошно 
зајакнување на само-регулацијата 
со практична разработка на до-
полнителни активности. Тие треба 
да овозможат нејзина поширока 
поддршка и поширок дијалог во 
медиумската заедница проследен 
со инклузивни активности, обу-
ки, дебати, истражувања, собири 
и други форми на професионална 
соработка. 

•Вестите и информациите обја-
вени на интернет лесно стануваат 
повод за малициозно коментирање 
и говор на омраза. Медиумите на 
своите веб-страници и на социјал-
ните мрежи треба да практикуваат 
пост-модерација која ќе ги отстрану-
ва овие содржини, со цел да се нама-
ли или минимизира нивниот ефект. 

•Традиционалните медиуми 
треба да ја прифатат реалноста на 
новиот медиумски еко-систем и 
да вложуваат повеќе во материјал-
ни и човечки ресурси за креирање 
квалитетни содржини прилагодени 
за онлајн платформите. Ова нужно 
подразбира и преструктуирање на 
редакциските состави и позиции.

•Новинарите при известување-
то треба да одбегнуваат директно 
пренесување и репродукција на 
дискриминациски содржини и го-
вор на омраза преку објавување 
текст и визуелни материјали со 
ваква содржина. Овие содржини 
на интернет можат лесно да бидат 
проширени и извадени од контекст, 
или пак преработени, а со тоа да го 
прошират својот негативен ефект. 
Професионалните медиумие треба 
да бидат филтер и брана наспроти 
виралната дисеминација на штетни 
информации и содржини.   

•Новинарите имаат слобода 
да ги искажуваат своите ставови 
на социјалните мрежи на разумен 
и етички начин, ставајќи го во фо-
кус, покрај личниот став,  и јавни-
от интерес, хуманоста и човечкиот 
интегритет. Ставовите на новина-
рите треба да бидат мотивирачки 
за граѓански интерес и учество во 
активности од јавен интерес. 

Сеад Џигал



„Пристап сега“ (Access 
Now), „Унија за граѓан-
ски слободи за Европа“ 
(Civil Liberties Union for 
Europe) и „Европски ди-

гитални права“ (European Digital Rights) 
објавија заеднички извештај во кој ја 
оценуваат работата на европските ин-
ституции за справување со дезинфор-
мациите. Тие открија дека недостасува 
решение кое се темели на докази и ут-
врдија серија препораки кои треба да се 
следат пред и по усвојувањето на прет-
стојниот Акциски план на Европската 
Унија (ЕУ) на оваа тема. Европската фе-
дерација на новинари (ЕФЈ) ги поддржу-

ва овие организации во нивното барање 
ЕУ и земјите членки да се воздржат од 
непотребно мешање и цензура по пра-
шањето на дезинформарањето.

„Бараме од Европската комисија да 
се воздржи од носење обврзувачка по-
литика затоа што не постојат доволно 
значајни податоци за воспоставување 
на политика која се темели на докази. 
Потребно е истражување кое ќе го оце-
ни влијанието на онлајн дезинформа-
циите и пропагандата врз општеството, 
како и развивање мерки во согласност 
со фактичките наоди од таквото ис-
тражување. Сите мерки треба да ја 
почитуваат слободата на изразување-

то и заштитата на податоци“, рече Ева 
Симон, Офицер за слобода на изразу-
вање и застапување на приватноста од 
„Унијата за граѓански слободи за Евро-
па“ .

Според трите гореспоменати орга-
низации, главниот недостаток на пред-
ложените решенија на ЕУ за прашање-
то се заснова на симплистичката идеја 
дека создавањето на европска мрежа 
за проверка на факти може ефикасно да 
се спротивстави на дезинформациите. 
Меѓутоа, создавањето на таквата мре-
жа не само што е тежок проект за им-
плементација поради многуте аспекти 
кои треба да бидат земени предвид, 
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ЕВРОПСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ СО 
ПРЕПОРАКИ ЗА БОРБАТА 
ПРОТИВ ЛАЖНИТЕ ВЕСТИ

како што се конфликти на интереси - 
директни и индиректни, злоупотреба 
на моќ, пристрасност и други значи-
телни трошоци, но таа исто така е и не-
доволна за борбата против сомнежот 
спрема медиумите. Понатаму, постојат 
и други грижи во однос на потпирањето 
на вештачка интелигенција без да се зе-
мат предвид сите можни импликации, 
ограничувањето на онлајн анонимнос-
та, оценката на кампањата „ЕУ наспро-
ти дезинформациите“, и потребата да 
се адресира деловниот модел на онлајн 
манипулација преку соодветни закони 
за заштита на податоци, приватност и 
конкурентност.

Извештајот завршува со некои пред-
лози кои треба да се следат за развивање 
на Акциски план на ЕУ за дезинформации 
кои може да се сумираат во три точки:

1. Да се планираат мерки базирани 
на докази и соодветни критериуми, 
секогаш поддржани со истражу-
вање и почитување на обврските за 
човекови права;

2. Да се следат изборните процеси 
за да се избегне злоупотреба преку 
злоупотреба на лични податоци;

3. Да се промовира медиумска 
писменост (насочена и кон возрас-
ната популација) помеѓу граѓанско-
то општество.

„Ние веруваме дека одржлив меди-
умски и новинарски екосистем е најдо-
бриот противотров за онлајн дезин-
формациите. Сега повеќе од кога било 
треба да промовираме етичко новинар-
ство, истражувачко новинарство и мно-
гу поголема транспарентност од оние 
на власт, вклучително и онлајн плат-
формите,“ рече Генералниот секретар 
на ЕФЈ Рикардо Гутиерез, коментирајќи 
го заедничкиот извештај.

ЕУ со решенија 
базирани на докази 
да се бори против 
дезинформациите
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ЛАЖНИТЕ ВЕСТИ?

Зошто 
ја губиме 
битката 
против

Справувањето со лаж-
ните вести требаше да 
биде брзо и едноставно.

Франција бара нови 
закони кои ќе им доз-
волат на судовите да 

одлучуваат за точноста на онлајн 
вестите во пресрет на национал-
ните избори. Соединетите Држави 
предложија законодавство за зго-
лемување на транспарентноста за 
тоа кој купува простор за (политич-
ко) рекламирање на социјалните 
медиуми. А Европската комисија 
го претстави својот кодекс на прак-
тики за дезинформирање, чија цел 
е да се сузбијат лажните вести во 
пресрет на европските парламен-
тарни избори следната година, ана-
лизира Марк Скот за „Политико“. 

Но, како што гласачите од Ба-
варија до Грузија се подготвуваат 
да одат на избори, превентивни-
те напори на политичарите се со-
очуваат со непријатна реалност: 

трговците со лажни вести се еден 
чекор понапред, благодарение на 
техниките кои им овозможуваат да 
ја сокријат својата локација, да се 
маскираат како локални активисти 
и да купуваат политички реклами 
со локалните валути на земјите за 
да ги заобиколат правилата против 
странско влијание.
Новите трикови, кои исто 
така вклучуваат фотографски 
дезинформации и користење 
на услуги на интернет пораки 
како WhatsApp, се креирани да 
ја победат нашата застарена 
дефиниција за тоа што се лаж-
ните вести – купени од стран-
ци, лесни за идентификување и 
очигледно лажни. 

Таквиот неуспех во голем дел се 
должи на начинот на кој политича-
рите се справуваат со лажните вести.

Законодавците во Европа, САД и 
во останатиот дел од светот се фо-

кусирани да ја извојуваат послед-
ната војна – онаа која започна по 
претседателските избори во САД 
во 2016 година, каде групи поддр-
жани од Русија купуваа реклами 
на социјалните медиуми (често во 
рубљи) за да посеат сомнеж во умо-
вите на западните гласачи и промо-
вираа твитови во „Фејсбук“ групи 
на лошо напишан англиски за да ја 
поларизираат политичката дебата.

„На ниво на политика, разговорот 
кој се води меѓу луѓето се темели на 
она што се случи во 2016 година“, 
вели Клер Вардл, извршна дирек-
торка на „Фирст Драфт“, непрофит-
на организација која се бори против 
дезинформациите во светот со се-
диште на Универзитетот Харвард. 
„Предизвикот е дека политичарите 
речиси и не знаат како овие плат-
форми всушност функционираат.“

Тоа не значи дека глобалниот 
одговор на дезинформациите е 
целосно губење време.

Минаа деновите кога Марк За-
керберг се муртеше на идејата дека 
лагите кои се шират на неговата со-
цијална мрежа влијаат на гласачите 
на изборите во САД во 2016.

По многу размислување и 
стравување, технолошките компа-
нии како „Фејсбук“ конечно сфа-
тија дека тие се дел од проблемот, 
ставајќи кочница на дигиталните 
измамници кои се обидуваат да 
купуваат реклами за да шират де-
зинформации, како и отстранувајќи 
стотици илјади сметки на социјал-
ните медиуми спонзорирани од др-
жавата кои промовираа поларизи-
рање на политичките пораки.

На просечните гласачи и поната-
му им е тешко да ги препознаат де-
зинформациите. Но како што „лаж-
ните вести“ станаа дел од нашиот 
секојдневен речник, постои барем 
поголема свест дека не сè што луѓе-
то читаат или гледаат на интернет 
треба да се земе здраво за готово.

Сепак, сузбивањето на дезинфор-
мациите останува тековна работа.
Четири од пет сметки на „Тви-
тер“ кои ширеа дезинформации 
за време на изборите во САД 
во 2016 година, на пример, се сè 
уште активни, според последна-
та студија на академиците од 
Универзитетот Џорџ Вашинг-
тон.

 Поголем дел од дигиталниот 
универзум на „Фејсбук“ – и пона-
таму најголемата платформа за 
лажни вести  - е недостапен за ис-
тражувачите, и покрај ветувањата 
на компанијата дека ќе биде отво-
рена за трети страни кои лоцираат 
дезинформации.

Среде глобалниот повик до тех-
нолошките компании да сторат 
повеќе, овие приватни компании 
преземаат повеќе одговорности за 
контролирање на интернет гово-
рот, нешто што беше обврска на 

јавните регулатори. 
Фактот дека платформите 
сега треба да делуваат како 
квази-регулатори на вистина-
та ги доведува во конфликт со 
политичарите кои редовно ги 
користат платформите за спо-
делување на нивната пристрас-
на содржина – што води до 
обвинувања дека технолошките 
компании го ограничуваат леги-
тимниот политички говор. 

„Попрво би сакал да видам де-
мократски избраните функционе-
ри да носат одлуки отколку да ја 
префрлаат одговорноста за носење 
одлуки на приватните компании“, 
рече Расмус Клај Нилсен, директот 
на Ројтерс институтот за изучување 
на новинарството при Универзите-
тот во Оксфорд. „Дали треба да ги 
охрабруваме приватните компании 
да ограничат говор кој можеби е 
легален?“, прашува тој. 
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„Твитер“ можеби го 
нема истото глобал-
но внимание како 
„Фејсбук“, но една 
цела група профе-

сионалци го имаат прифатено: но-
винарите, пишува Метју Инграм за 
„Колумбија џоурналисм ривју“. Мно-
гумина од медиумите тешко можат 
да ѝ одолеат на секогаш активната, 
преполна со вести социјална мрежа 
која вклучува пристап не само кон 
публика од потрошувачи, туку и ди-
ректен инпут од креатори на вести 
како Доналд Трамп на пример. Но 
дали е тоа добро? Новинарите често 
велат дека поминуваат многу време 
на „Твитер“, и дека посветуваат по-
веќе време од што е потребно на 

стории кои ги добиваат од „Твитер“. 
Дали „Твитер“ треба да игра толку 
пренагласена улога во тоа што ме-
диумите избираат да го покријат и 
во начинот на кој го покриваат?

Една нова студија се обидува да 
открие дали новинарите му прида-
ваат преголемо значење на „Твитер“. 
Шенон Мекгрегор од Универзите-
тот Јута и Логан Молино од Уни-
верзитетот Темпл направија експе-
римент во кој беа вклучени повеќе 
од двесте новинари – од тешки до 
поумерени корисници на „Твитер“. 
На дел од испитаниците им биле 
покажани само наслови од интер-
нет страницата на Асошиејтед Прес, 
додека на други им биле покажани 
твитови кои содржеле наслови од 

АП, но биле направена така да ли-
чат како анонимни твитови. Потоа 
од нив било побарано да ја оценат 
новинарската вредност на твито-
вите. Резултатот? Новинарите кои 
изјавиле дека поминуваат многу 
време на „Твитер“  и дека се потпи-
раат на него во нивната работа ги 
оцениле анонимните твитови со по-
висока оценка од статиите од Асо-
шиејтед прес (ефектот се намалувал 
како што се зголемувал стажот на 
новинарот во индустријата). 

„Нашите резултати покажува-
ат дека рутинското користење 
на „Твитер“ за креирање вести 
влијае на судот на новинарите. 
За новинарите кои редовно го 
инкорпорираат „Твитер“  во нив-

ното известување, и за оние со 
помалку искуство, „Твитер“ ста-
на толку нормализиран што се 
смета дека твитовите имаат 
иста новинарска вредност како 
и насловите од АП. Тоа може да 
има негативни импликации“, ут-
врдиле истражувачите. Помеѓу 
таквите импликации, тврдат 
истражувачите, е опасноста но-
винарите да станат заглавени 
во таканаречениот ментали-
тет на чопорот во кој сторија се 
смета за важна затоа што дру-
гите новинари на „Твитер“ збору-
ваат за неа, а не затоа што има 
новинарска вредност.

Истражувачите тврдат дека тоа 
може да влијае и на начинот на кој 

се известува. На пример, кога АП 
ја објави сликата од Крис Кристи 
со израз кој сугерираше дека му 
е непријатно додека стои зад До-
налд Трамп во 2016 година, „Твитер“ 
беше преполн со шеги, и неколку 
медиуми пишуваа за тоа, но оние 
кои го познаваат Крис рекоа дека 
немало ништо необично во негови-
от израз. Има и посериозни приме-
ри: студијата споменува студија на 
твитови објавени од руски агенти 
кои работат за озогласената „фарма 
на тролови“ позната како „Агенција 
за истражување на интернет“ која 
открива 30 новински редакции – 
меѓу кои Ен-Пи-Ар, Вашингтон Пост 
и Базфид – кои вклучувале твитови 
од лажни сметки во нивните стории. 

Иако постојат потенцијални не-
гативности од преголемата зави-
сност на новинарите од „Твитер“, 
истражувачите истакнаа една пред-
ност: социјалната мрежа го проши-
рува опсегот на извори.

„До степенот до кој јавноста сега 
конструира сопствени вести ком-
бинирајќи ги традиционалните ме-
диуми, социјалните медиуми и ал-
горитамските препораки, оваа моќ 
е редистрибуирана. Придобивката, 
од демократска гледна точка, може 
да е тоа што новинарите помалку 
ќе се потпираат на официјални 
или елитни извори, и ќе почнат да 
вклучуваат поголем опсег на извори 
преку социјалните медиуми,“ пишу-
ваат тие.

Дали новинарите му 
посветуваат преголемо 
внимание на Твитер?
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Како 45 новинари 
започнаа одново 
и изградија 
профитабилен 
нов бизнис 
од нула  

„Де Кореспондент“ е формиран 
во 2013 година

Го работиме она што најдобро го знаеме. - Томас Бела

Иако дневниот словачки 
весник „Деник Н“ е ос-
нован во 2015 година, 
издавачот е веќе профи-
табилен.

Откако дадоа отказ 
во „Деник СМЕ“, еден од најчитаните 
весници во Словачка, група од 45 но-
винари изградија нов бизнис, со само 
пет развивачи на софтвер и никакво ис-
куство со работа во маркетинг, пишува 
Каролин Скот за сајтот www.journalism.
co.uk. 

„Дадовме отказ во знак на протест 
против преземањето на издавачот од 
страна на локален олигарх“, рече Томас 
Бела, шеф на онлајн изданието на „Де-
ник Н“.

„Кога го основавме „Деник Н“, си 
рековме дека можеме да го работиме 
само она што го знаеме, па работевме 
исклучиво како новинари, без тим за 
продажба, со идеја да ангажираме на-
дворешна помош доколку е потребно.“



18

БИЛТЕН

Тимот одлучи да пишува за ексклу-
зивни вести за да постигне онлајн со-
обраќај и долги статии за претплатни-
ците, и да избегнува статии со средна 
должина.

Иако има печатено издание, 80 
проценти од приходот доаѓа од онлајн 
претплатниците, со тоа што читате-
лите плаќаат главно за истражувачки 
парчиња, интервјуа и длабински извес-
тувања. 

Пред секој состанок, секој новинар 
добива е-пошта со насловот на секоја 

статија објавена на страницата и прихо-
дот кој таа статија го остварила за ком-
панијата.

„Денес во просторијава гледам мно-
гу ужаснати лица, бидејќи комплетно 
се руши бариерата помеѓу бизнисот и 
уредничките тимови, но ние на новина-
рите секојдневно им даваме повратни 
информации“, рече Бела.

„Педесет проценти од компанијата е 
во сопственост на новинарите, што зна-
чи тоа е во нивен интерес бидејќи се ра-
боти за нивни пари – тие се акционери 
во весникот, и можат да одлучат за што 
сакаат да пишуваат.“

Компанијата ги игнорира прегледите 
на страницата – тие се заинтересирани 
само за размената, колку луѓе се подгот-
вени да платата за статиите. Највисоко 
котираните статии се движат од „зошто 
е добро да ви е студено“ до „состојбата 
со производството во Кина“.

„Постои силна корелација помеѓу 
она за што луѓето сакаат да платат, и она 
што ние го сметаме за квалитетно нови-
нарство – и горди сме на тоа“, вели тој, 
објаснувајќи дека низ годините бројот 
на напишани статии опаднал, но просеч-
ната должина на статиите се зголемила. 

„Целта не е само да се оствари при-
ход, туку за корелацијата помеѓу прет-

платите и она што ние го сметаме за 
квалитетна вредност за читателите.“

Секој месец издавачот иницира 
crowdfunding проект, со кој ги тестира 
читателите за тоа што сакаат издавачот 
да направи.

„Сакаме да создадеме списание кое 
ќе ги учи наставниците во средните учи-
лишта како да ги заштитат, и да ги нау-
чат учениците самите да се заштитат од 
лажните вести – имаме собрано повеќе 
од 40.000 евра. Сега имаме група на 
„Фејсбук“ за таа цел и во процес сме да 
издадеме уште три изданија,“ рече тој.

Луѓето не би го купиле ова во тра-
фика, но тие веруваат дека децата треба 
да бидат запознаени со оваа важна тема 
– па подготвени се да го купат за некој 
друг.“

Вработени во „Деник Н“ креираат 
бесплатен софтвер за да им помогнат 
на другите издавачи да постигнат сли-
чен успех. Благодарение на грант од 
Иницијативата за дигитални вести на 
„Гугл“, тие се во можност да произведат 
слободен и отворен софтвер за другите 
издавачи да можат да го користат за да 
ги подобрат нивните страници, независ-
но дали преку маркетинг на страницата, 
преку е-пошта или аналитика фокусира-
на на монетизација. 

До денес, 90 проценти од 
компанијата е составена 
од новинари. Дури и гене-
ралниот директор пишува 
статии за организацијата 
која, како бизнис, оства-
рува приход единствено 
од онлајн претплата која 
чини пет долари месечно.


