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РЕЗИМЕ

З

а надминување на сложените состојби и проблеми со кои се соочуваат новинарите и медиумските работници во Северна Македонија, потребно е континуирано зајакнување на релевантните новинарски здруженија и синдикални
организации. Тие на организиран начин се грижат за заштитата на интересите
на новинарите и на медиумските работници, и треба да бидат клучен чинител во остварувањето на нивните професионални и работнички права. За да се помогне и да се
зајакне работата на медиумските работници генерално, неопходна е сеопфатна проценка на реалните состојби и проблеми во медиумската заедница, како и проценка и
анализа на клучните фактори, начини и методи за нивното надминување.
Ова истражување, преку собирањето валидни податоци за реалните состојби во медиумскиот сектор, директно од вработените и ангажираните лица во медиумите, дава
солидна основа за длабинска проценка и анализа на постојните состојби со професионалните и работничките права во медиумите. Преку методите на анкетни прашалници, фокус групи, консултативни состаноци и дополнителна деск-анализа, добиени
се ажурирани податоци за почитувањето на професионалните права и слободата на
изразување на новинарите и на медиумските работници, нивната безбедност, нивните
работнички права, како и на степенот на интеграција на родовата еднаквост во работата на медиумите.
Добиените резултати од истражувањето ја потврдуваат лошата социо-економска положба на новинарите и на медиумските работници, потребата од подобрувања во работничките права, синдикалното организирање и безбедноста, како и неопходноста од
дополнителни мерки и активности за унапредување на родовата еднаквост во медиумите.
Исто така, истражувањето покажа дека значителен број новинари и медиумски работници немаат доверба во институциите, кои треба да го гарантираат и штитат остварувањето на нивните професионални, работнички права, слободи и безбедност. Зголемувањето на довербата во институционалната поддршка треба да биде во фокусот на
идните активности и меѓусебна координација и соработка на ЗНМ и ССНМ со одговорните институции и останатите клучни фактори во државава.
РЕЗИМЕ
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1

ВОВЕД

П

о напредокот за три места на ранг-листата за слобода на медиумите на Репортери без граници во 2020 година, Северна Македонија и во 2021 напредна, овојпат, за две места1. Сепак, овој напредок треба да се толкува внимателно и во контекст на долгата листа неисполнети реформи за подобрување на
состојбите со медиумите во државава, како и низ призмата на други негативни влијанија врз медиумите, како што сe пандемијата во 2020 и 2021 година2, и влошените социо-економски услови за работа на новинарите, медиумските работници и воопшто,
медиумите.
Според најновиот извештај на Репортери без граници, проблемите во работата на медиумите и на новинарите, најчесто се манифестираат преку: закани од владини претставници, онлајн-малтретирање и напади на социјалните мрежи, како и преку зајакнување на културата на неказнивост кон лицата и групите што ја оневозможуваат или ја
отежнуваат работата на медиумите и на новинарите.
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1

С. Македонија се наоѓа на 90-то место во светот според слободата на медиумите во индексната табела на
Репортери без граници. https://rsf.org/en/north-macedonia

2

Organization for Security and Co-operation in Europe, The Representative on Freedom of the Media, Harlem Désir,
Regular Report to the Permanent Council for the period from 21 November 2019 to 2 July 2020, стр. 10-59.
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Ситуацијата со медиумите, во последните две години постапно се влошува, а анализите и извештаите посочуваат
дека продолжува праксата високи владини претставници
да им се закануваат и да ги навредуваат новинарите и
медиумските работници, како и дека се зголемува бројот
на закани и вербални напади, особено преку онлајн-медиумите и социјалните мрежи. Овие трендови и процеси
влијаат врз зајакнувањето на постојната култура на неказнивост на извршителите на ваквите дела против новинарите и медиумските работници.
Министерството за правда, во текот на јули 2021 година
објави дека Владата ги усвоила измените на Кривичниот законик со кои, заштитата на медиумските работници
се издигнува на повисоко ниво. Според Министерството, овие измени треба да придонесат кон намалување
на случаите на напади и закани врз новинари. Со овие
законски измени, кои се сè уште во собраниска процедура, дополнително се прецизираат правни инструменти и
кривични дела што досега не беа опфатени со законот,
а имаат цел да ги заштитат жените од вознемирување и
напади. Во листата на кривични дела додадено е делото „демнење“, кое вклучува и санкции за вознемирување
преку интернет. Тоа треба да ја подобри безбедноста, и
на новинарите, и на медиумските работници што се особено изложени на ваков тип закани и надворешни при-

ВОВЕД

тисоци3. Во промените на Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета, пак, се планира намалување
на висината на казните за отштета за клевета и навреда,
односно од максимални 2.000 евра, со измените, оваа
сума е предвидено да биде максимални 400 евра.
Во делот на системските реформи во медиумите сè уште
има застој, кој не беше надминат ниту по оформувањето
на новиот собраниски состав по предвремените парламентарни избори во јули 2020 година и оформувањето
на новите собраниски комисии во кои беа заглавени неколку процеси важни за медиумските реформи. Бројните
најави за излезни решенија за блокираните реформи не
се реализираа ниту во текот на втората половина од 2021
година, а нема придвижувања ниту во реформите на јавниот радиодифузен сервис МРТ.
Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) и Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници (ССНМ) на новинарите и на медиумските работници, во
континуитет се спротивставуваат на различните најави
3

Во предложениот текст на законот се предвидува: „Тој што
неовластено ќе следи, прогонува или на друг начин се меша во
личниот живот на друго лице, или со него воспоставува или се
обидува да воспостави несакан контакт, со движење во просторот
каде што се наоѓа тоа лице, со злоупотреба на личните податоци,
со користење средства за јавно информирање и други средства
за комуникација, или на друг начин психички го злоупотребува,
вознемирува или заплашува, ќе се казни со парична казна или со
затвор до три години“.
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за можни законски измени, кои би овозможиле државно
рекламирање во медиумите. Според повеќето медиумски
и новинарски организации, враќањето на државното рекламирање во медиумите ќе го поттикне клиентелизмот
на медиумите и значително ќе ја наруши нивната професионална и непристрасна работа.
Треба да се додаде дека фрагментираниот медиумски
пазар продолжува мошне негативно да влијае врз финансиската одржливост на медиумите, па поради тие
причини и социо-економските фактори, медиумите во
континуитет се изложени на поголемо влијание од политичките и економските фактори, што негативно се
рефлектира на медиумските права и слободи. Овие континуирани отежнувачки фактори го намалуваат капацитетот на медиумите да ја зацврстат својата независност и
да се справат ефикасно со предизвиците на новата дигитална ера. Еден од најсериозните проблеми со кои тие се
соочуваат во новото дигитално медиумско опкружување
е зголемениот наплив од дезинформации во јавната комуникација, креирани и пласирани од различни центри,
кои се заинтересирани за поларизација на општеството
и за поткопување на довербата во институциите и во медиумите.
Дополнително усложнување на состојбата со медиумите
во земјава предизвика и пандемијата од корона вирусот, во текот на 2020 и 2021 година. Здравствената криза
и последичните економски шокови предизвикаа пад на
социјалниот стандард на новинарите и на медиумските
работници, што значително ги зголемува ризиците за
губење на работните места, за нередовни примања и за
други финансиски тешкотии.
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За да се надминат овие сложени проблеми, потребна е
континуирана поддршка за медиумите и подобрување
на условите за нивната работа, а зајакнувањето на релевантните и кредибилните медиумски здруженија и на
синдикалните организации, кои се грижат за заштита на
интересите и професионалните права на медиумските
работници, има клучно значење. Еден од неопходните чекори во оваа насока е собирањето релевантни и
ажурирани податоци од самата медиумска заедница, за
состојбите и условите за работа на новинарите и медиумските работници. Медиумите се еден од најдинамичните сектори во општеството, така што планското и координирано решавање на проблемите во оваа сфера,
во голема мера е условено од процесот на собирање и
анализа на валидни податоци за проблемите со кои се
соочуваат новинарите и медиумските работници. Веродостојни и свежи информации за овие процеси се клучен
елемент во одредувањето на вистинскиот пристап, мерките и методите за решавање на најважните прашања
во оваа сфера.
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МЕТОДОЛОГИЈА НА
ИСТРАЖУВАЊЕТО
Цели на истражувањето
Зајакнувањето на кредибилните и релевантните медиумски здруженија и синдикални
организации, кои се грижат за заштита на интересите, професионалните и работничките права на новинарите и медиумските работници, е исклучително важно и токму затоа
претставува приоритетна цел кон која се стреми и ова истражување. За да се помогне
и да се зајакне работата на медиумските работници, како и за да може плански и координирано да се решаваат проблемите во медиумската сфера, неопходна е сеопфатна
проценка на реалните состојби и проблеми во медиумската заедница, како и проценка
и анализа на клучните фактори, начини и методи за нивно надминување.
Токму проценката на реалните состојби во медиумската заедница е клучната цел на ова
истражување. Еден од неопходните чекори во оваа насока е собирањето релевантни
и ажурирани податоци од самите новинари и медиумски работници. Информациите
од новинарите и медиумските работници, кои секојдневно се соочуваат со различни
проблеми и предизвици, е клучна алка во одредувањето на вистинскиот пристап и
методите за решавање на најважните прашања во медиумскиот сектор.
Имајќи го предвид сево ова, истражувањето ги детектира искуствата на новинарите и
на медиумските работници во следниве области:
 Почитување на правата на новинарите и на медиумските работници, со посебен
фокус врз слободата на изразување.

Методологија на истражувањето
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 Безбедноста на новинарите и на медиумските работници.
 Работничките права на новинарите и на медиумските работници.
 Родовата еднаквост и вградувањето на родовиот аспект во работата на медиумите.

Методолошки приод во истражувањето
Во истражувањето, примарно беа користени методите на
анкетни прашалници и фокус групи, како и консултативни разговори со испитаниците, кои во овој истражувачки
процес беа составени од новинари и медиумски работници. Овој истражувачки пристап овозможи собирање
податоци од испитаници, кои директно се соочуваат со
темите што се дел од истражувањето. Собирањето и сортирањето на нивните информации и искуства дава база
на податоци, кои можат да бидат употребени за дефинирање прецизни и ефикасни мерки, стратегии и политики за справување со клучните проблеми во медиумската
заедница. Покрај новинарите, во истражувачкиот процес
беа вклучени и медиумските работници (сниматели, камермани, фоторепортери, графички уредници, техничари и други лица од медиумскиот сектор).
За потребите на истражувањето беа развиени анкетни
прашалници, беше спроведена обука на тим од седум (7)
анкетари, кои ја спроведоа анкетата, а беа организирани
и консултативни средби со новинари и медиумски работници во седумте регионални центри на ЗНМ (Скопје, Тетово, Охрид, Битола, Струмица, Штип и Куманово).
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Прашалникот за собирање податоци од испитаниците
беше оформен преку изработка на тематски групирани
прашања, кои произлегуваат од утврдените варијабли
(променливи) и индикатори (показатели) за да се добијат
контекстуализирани и ажурирани тематски податоци,
како во квалитативна (оценувачка и перцепциска), така
и во квантитативна (статистичка) смисла.
Прашалникот беше поставен и се пополнуваше онлајн,
преку платформата „Google Forms“ и се состоеше од три
дела:
а) Општи информации за испитаникот
б) Информации за безбедноста во работата на новинарите и на медиумските работници во Северна Македонија.
в) Информации за почитувањето на личните, професионалните и колективно-работничките права на
членовите на медиумската заедница во Северна Македонија.
Стилот на прашањата од Прашалникот е од стандарден
анкетен тип, во кој од испитаникот се бара да одговори
на серија прашања од општа до специфична тематика,
преку избор на група од понудени одговори. Овие прашања за испитаниците беа конципирани врз две методолошки техники:

АНАЛИЗА - БЕЗБЕДНОСНАТА И СОЦИО-ЕКОНОМСКАТА СОСТОЈБА ВО МЕДИУМИТЕ

 Избор или потврда на утврден показател во корелација со зададена променлива (варијабила), како на
пример: „Колку вкупно време сте ангажирани во медиумскиот сектор?“ со зададени одговори: Помалку
од една година, 1-3 години, 3-5 години, 5-10 години,
и над 10 години.
 Степенување на утврдени показатели изведени од
корелација со зададена променлива (варијабила),
како на пример: „Дали се согласувате со исказот:
Размислувам да ја напуштам или сменам професијата“, со можности за одговор: целосно согласување,
делумно согласување, несогласување, делумно несогласување и целосно несогласување, како и дополнителна можност, испитаникот да не даде одговор.
За одделни теми и испитување на нивните индикатори
беа вклучени и два дополнителни методолошки типови
на прашања: (а) Прашање од отворен тип, (б) Простор
за коментар на испитаникот. Исто така, во комбинација
со претходните методолошки приоди, беше користен и
методот на деск-анализа на релевантните материјали
од интерес и значење за истражувањето, кое вклучуваше содржинска и друга анализа на правната рамка, достапните истражувања и анализи, интервјуа и медиумски
извештаи.
Анкетата беше реализирана во периодот од 9 август до
17 септември 2021 година и опфати 335 испитаници – новинари и медиумски работници. Консултативните средби
на регионално ниво опфатија приближно 100 новинари
и медиумски работници.

Методологија на истражувањето
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3
ГЛАВНИ НАОДИ
ОД АНКЕТНОТО
ИСТРАЖУВАЊЕ
Социо-економската положба на новинарите
и на медиумските работници
Според резултатите од истражувањето и добиените податоци од испитаниците беше
утврдено дека високи 41,6 отсто од анектираните новинари и медиумски работници се
вработени на определено време, работат со договор за дело или хонорарно. Ваквата
положба на вработените и трендовите на пазарот на трудот во медиумскиот сектор создаваат значителна неизвесност за вработените во однос на одржливоста на нивните
работни места. Кон ова дополнително влијае и фактот што месечни примања помали
од 30.000 денари имаат дури 72,9 отсто од испитаниците, што е приближно на граница
на просечната плата во земјава. Редовни месечни примања имаат 80 отсто од испитаниците, а речиси една третина од испитаниците (32,8 отсто) сметаат дека нивната материјална положба не се променила во последните три години. Повеќе од половината
од испитаниците, 57,7 отсто, се незадоволни од своите примања и од својата економска
сигурност. Овие податоци ја потврдуваат лошата социо-економска состојба на мно-
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зинството вработени во медиумскиот сектор, и тоа во
континуитет во последните неколку години.

Услови за работа и дигиталната
трансформација
Според испитаниците, 38,5 отсто од нив работат над 40
часа неделно, додека надоместок за прекувремена работа
не добиваат дури 67,2 отсто. Новите трендови на интегрирани редакции во кои се опслужуваат и онлајн-платформите за информирање преку 24/7 циклуси на објавување
содржини, наметнуваат дополнителен притисок врз вработените во медиумите поради што капацитетите на медиумите не се развиваат сразмерно со зголемувањето на
информативната продукција и циклуси. Исто така, осигурување од несреќен случај при работа потврдиле 38
отсто од испитаниците, што е навистина низок процент,
особено имајќи ја предвид ризичноста на работата на работниците во медиумите, особено теренската.

Синдикално организирање
Во синдикат или во друга форма на професионално организирање членуваат 45,4 отсто од анкетираните новинари и медиумски работници, а повеќе од половината,
или 53,7 отсто испитаници, сметаат дека се доволно информирани за поддршката од страна на Самостојниот
синдикат на новинари и медиумски работници (ССНМ).
Овие проценти се солидна база, која овозможува ефикасно работење на синдикатите, но во исто време постои
простор за негово зголемување и поголема вклученост
на новинарите и медиумските работници во активности,
кои би го зајакнале нивното влијание во процесите на
одлучување за нивните права, услови за работа и безбедност.

Главни наоди од анкетното истражување

Родова еднаквост
Повеќе од половината испитаници (52,2 отсто) дале највисока оценка за степенот на промоција и почитување
на еднаквите можности на работниците во медиумите,
без разлика на нивниот родов идентитет. Нешто помалку
од половината од испитаниците (47,5 отсто) дале највисока оценка за степенот на заштита и санкционирање на
сексуалното и други видови родово базирано насилство
во медиумите. Истражувањето покажа дека оваа перцепција на испитаниците, сепак, е заснована на еден вид
потесно разбирање на родовата еднаквост, главно во
делот на примањата на вработените, така што треба да
се зголемат напорите за дополнителни активности, како
на пример обуки и други форми на едукација за родовата еднаквост. Нешто помалку од половина, или 44,2 отсто
од испитаниците, сметаат дека мажите и жените во медиумите се еднакво платени за истите работни позиции.
Исто така, висок процент на испитаници – 40,3 отсто одговориле дека не знаат дали во медиумот во кој работат
има внатрешни прописи и процедури за обезбедување и
почитување на родовата еднаквост, а 18,5 отсто се изјасниле дека нема такви прописи и процедури.
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Безбедност и притисоци во работата
Речиси половина од испитаниците (48,4 отсто) потврдиле дека ретко се соочуваат со внатрешни и надворешни притисоци во својата работа. Закани при работењето добиле 37,3 отсто, што е значителен и загрижувачки
процент, кој покажува дека притисоците и заканите не
се исклучок, туку своевидна редовна пракса и искуство
за испитаниците. Новинарите и медиумските работници
најчесто добиваат закани преку социјалните мрежи (23,3
отсто), додека закани од сопствениците на медиуми и од
уредниците добиле 8,1 отсто од анкетираните.
Примените закани, 17,7 отсто од испитаниците ги пријавиле во здруженијата на новинари, а 15,9 отсто заканите
ги пријавиле во полиција. На прашањето зошто не пријавиле доколку добиле закани, 14,9 отсто од испитаниците
навеле дека немаат доверба во судството, 14 отсто дека
немаат доверба во полицијата, а 13,7 отсто дека немаат
доверба во обвинителството. Ако се контекстуализираат
овие податоци и се споредат со другите индикатори од
прашалникот, мошне воочлив е заклучокот дека довербата на испитаниците во институционалниот систем е
далеку од задоволителна.
Од личната безбедност при извршувањето на работните обврски, задоволни се 34,9 отсто од анкетираните. Ако
овие податоци се вкрстат со податоците за процентот на
вработени во медиумите што имаат теренски работни ангажмани, може да се увиди дека мошне мал процент од
тие што работат на терен потврдиле дека се задоволни
од сопствената безбедност при извршувањето на работните задачи.
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Високи 59 отсто од испитаниците сметаат дека врвен ризик во нивната работа се психолошкиот замор и стрес, а
45,9 отсто го посочуваат ризикот од закани и други видови психолошко насилство, што упатува на потребата од
дополнителна поддршка за новинарите и медиумските
работници во форма на превентивни заштитни мерки,
обуки и советувалишта за тоа како да се справат со овие
сериозни предизвици.
Податокот дека половина од испитаниците (50,5 отсто)
размислуваат да ја напуштат професијата навистина изгледа загрижувачки и претставува кумулативен податок,
кој вклучува различни податоци, од безбедноста до социо-економската положба во работата на испитаниците.
Овие податоци посочуваат на потребата од повеќестран
приод во решавањето на сложените проблеми и предизвици, во кој е потребна континуирана работа и соработка
на релевантните инстанци во повеќе сектори.
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ПРЕГЛЕД НА
РЕЗУЛТАТИТЕ
ОД АНКЕТАТА

4

Демографски и професионални карактеристики на
новинарите и на медиумските работници
Од вкупно 335 испитаници опфатени со анкетното истражување, 54,6 отсто се мажи,
45,1 отсто се жени, 0,3 отсто се изјасниле во категоријата „друго“. Во однос на возраста,

ГРАФИКОН 1
Пол на испитаниците

183 (54.6%)

Машки

151 (45.1%)

Женски

1 (0.3%)

Друго

0

Преглед на резултатите од анкетата

50

100

150

200
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ГРАФИКОН 2
Образование на испитаниците

10,4%
54,9%

Основно

24,2%

Средно
Вишо
Високо - додипломски студии
Виско - постдипломски студии
Високо - докторат

9,6%

мнозинството испитаници (69 отсто) се на возраст од 26
до 50 години, 17,6 отсто се постари од 50 години, додека
12,5 отсто се помлади од 26 години.
Што се однесува до образованието на новинарите и на
медиумските работници опфатени со ова анкетно истражување, мнозинството од нив – 54,9 отсто имаат високо образование, 24,2 отсто се со средно образование, 10,4
отсто имаат завршено постдипломски студии, додека 9,6
отсто имаат вишо образование.

Мнозинството од испитаниците – 57,6 отсто работат како
новинари, а 42,4 отсто се медиумски работници4. Поголемиот дел (57,9 отсто) работат во медиумскиот сектор повеќе од 10 години, 19,8 отсто имаат работно искуство од 1
до 5 години, 15,8 отсто имаат работно искуство од 5 до 10
години, додека 6,6 отсто работат во медиумскиот сектор
помалку од една година.

4
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Во делот на новинари испитаници користена е дефиницијата за лица
ангажирани во медиуми што работат на „собирање, потврдување,
прикажување и анализирање информации врзани за актуелни теми
и настани“, додека во делот на „медиумски работници“ поспецифично
се одредуваат: сниматели, камермани, фоторепортери, техничари,
технички помошници и други лица.
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ГРАФИКОН 3-4
Вид на ангажман во медиумите и тип на медиум во кој работат испитаниците

42,4%

Новинар
Медиумски работник

57,6%

32,2%

48,4%

Телевизија
Радио
Весник

7,8%

Онлајн медиум

11,6%

На прашањето за видот на медиумот во кој се работно
ангажирани (графикон 6), најголем дел од испитаниците
одговориле дека работат во медиум на национално ниво
– 35,5 отсто, 14,9 отсто работат во јавниот сервис, 13,1 отсто

Преглед на резултатите од анкетата

во медиум на регионално, а 12,5 отсто во медиум на локално ниво. Во онлајн-медиуми работат вкупно 17 отсто
од испитаниците, во печатен – 4,8 отсто, додека во странски медиум ангажирани се 2,1 отсто од испитаниците.
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ГРАФИКОН 5
Траење на работен ангажман во медиумскиот сектор во години

6,6%

9,9%

9,9%

54.9%

Помалку од една година
1 - 3 години
3 - 5 години
5 - 10 години

15,8%

Над 10 години

ГРАФИКОН 6
Вид на медиум во кој се ангажирани испитаниците

12,5%
13,1%

17%
4,8%
2,1%

Јавен сервис
Медиум на национално ниво
Медиум на регионално ниво
Медиум на локално ниво

14,9%
35,5%
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Медиум достапен само онлајн
Медиум достапен во печатена форма
Странски медиум (дописништво)
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Економска положба на новинарите и
на медиумските работници
На прашањето за видот на работниот ангажман, 56,1 отсто
од испитаниците одговориле дека се редовно вработени
на неопределено време, 19,1 отсто се вработени на определено време, 10,4 отсто работат со договор на дело, 12,2
отсто се ангажирани хонорарно, а 0,9 отсто се изјасниле
дека работат волонтерски.
На анкетното прашање „Колку изнесуваат вашите месечни примања во медиумот во кој сте ангажиран/а“ (графикон 8), високи 72,9 отсто од испитаниците одговориле
дека нивните месечни примања не се поголеми од 30.000

денари. Притоа, 38,2 отсто имаат месечни примања од 20
до 30 илјади денари, 28,4 отсто имаат месечен приход од
10 до 20 илјади денари, додека 6,3 отсто имаат месечни
примања помали од 10 илјади денари.
Месечни примања од 30 до 40 илјади денари имаат 14,3
отсто од анкетираните, а над 40 илјади денари месечен
приход имаат само 4,8 отсто од испитаниците.
Високи 80 отсто од испитаниците се изјасниле дека нивните примања се редовни, додека кај 11,9 отсто примањата доцнат од 1 до 3 месеци. Кај 1,5 отсто примањата доцнат
повеќе од 3 месеци, а кај 0,9 отсто над 6 месеци.
На прашањето како ја оценуваат својата материјална
состојба во последните три години, речиси една третина

ГРАФИКОН 7
Вид на работен ангажман на испитаниците во медиумите

19,1%

10,4%
12,2%
0,9%
1,2%

Редовно вработен/а на неопределено време
Вработен/а на определено време
Со договор на дело
Хонорарно/ Фриленсер

56,1%

Преглед на резултатите од анкетата

Волонтерски
Друго
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ГРАФИКОН 8
Месечни примања на испитаниците во медиумите

14,3%
4,8%
38,2%

8,1%
6,3%

Под 10.000 денари
10.000-20.000 денари
20.000 – 30.000 денари
30.000 – 40.000 денари
Над 40.000 денари
Одбивам да одговорам

28,4%

од испитаниците (32,8 отсто) одговориле дека е непроменета, додека 30,1 отсто се изјасниле дека нивната материјална состојба е делумно подобра. Делумно полоша е
материјалната состојба кај 11 отсто од испитаниците, значително полоша е кај 10,7 отсто, додека 9,3 отсто од испитаниците се изјасниле дека имаат значително подобра
материјалната состојба во последните три години.
На прашањето колку се задоволни од примањата и нивната економска сигурност, повеќе од половината (56,7
отсто) се изјасниле дека се незадоволни. Притоа, 31 отсто се целосно незадоволни, а 25,7 отсто се главно незадоволни. Целосно задоволни се само 2,7 отсто, а главно
задоволни 22,4 отсто.
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На дополнителното прашање „Дали се согласувате со
исказот - Размислувам да ја напуштам или да ја сменам
професијата“, дури половината од испитаниците (50,5 отсто) одговориле дека делумно (27,2 отсто) или целосно
(23,3 отсто) се согласуваат со исказот. Не се согласуваат
со исказот, 27,2 проценти, целосно не се согласуваат 17,9
отсто, а делумно не се согласуваат 9,3 отсто од испитаниците.

АНАЛИЗА - БЕЗБЕДНОСНАТА И СОЦИО-ЕКОНОМСКАТА СОСТОЈБА ВО МЕДИУМИТЕ

ГРАФИКОН 9-10
Редовност на примањата на вработените во медиумите (г. 9) и промени во материјалната состојба
на испитаниците во последните 3 години (г. 10)

11,9%
1,5%
0,9%
5,7%
80%

Редовни
Доцнат од 1 до 3 месеци
Доцнат повеќе од 3 месеци
Доцнат повеќе од 6 месеци
Одбивам да одговорам

11%
32,8%

10,7%

Значително подобра
Делумно подобра

6%

Непроменета
Делумно полоша

9,3%
30,1%

Преглед на резултатите од анкетата

Значително полоша
Одбивам да одговорам
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Права и обврски во работниот однос
На прашањето дали им се компензира прекувремената
работа, 67,2 отсто од испитаниците одговориле дека не
добиваат надоместок, 19 отсто се изјасниле дека добиваат компензација, а 10,7 отсто одговориле дека делумно
се компензирани.
Што се однесува до трошоците за службени патувања,
45,2 отсто од испитаниците одговориле дека тие трошоци
им се покриени од работодавецот, 35 отсто се изјасниле
дека не добиваат компензација за овие трошоци, додека
16,8 отсто одговориле дека само делумно им се покриваат трошоците за службени патувања. Користење при-

ватно возило во извршување на работните задачи им е
овозможено на 31,3 отсто од анкетираните. Осигурување
од несреќен случај при работа имаат 38 отсто од испитаниците, додека 46,7 отсто се изјасниле дека немаат такво
осигурување.
Според бројот на работните часови во текот на неделата,
49 отсто од анкетираните навеле дека работат од 20 до 40
часа, а 38,5 отсто над 40 часа неделно.
Речиси една третина од испитаниците, 31,3 отсто се изјасниле дека ретко добиваат работни задолжувања надвор
од работното време, 29,6 отсто повремено, додека 20,3 отсто од анкетираните вакви задолженија добиваат често,
а 5,1 отсто редовно.

ГРАФИКОН 11
Степен на задоволност или незадоволност од примањата во медиумите и економската сигурност

14,9%

22,4%
Целосно незадоволен/на

2,7%
3,3%

25,7%

Не сум сигурен/на
Главно задоволен/на
Целосно задоволен/на

31%
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Главно незадоволен/на

Одбивам да одговорам
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ГРАФИКОН 12
Покривање на одредени ставки при работа од страна на работодавецот
Да

Не

Делумно

67,2%
54,2%

46,7%

45,2%
35%
19%

Прекувремена работа

31,3%
16,8%

10,7%

38%

Службени патувања

12,4%

11,6%

Користење приватно
возило за работа

Осигурување од
несреќен случај при
работа

ГРАФИКОН 13
Број на работни часови неделно

8,1%

4,2%

49%

Помалку од 20 часа
20 - 40 часа
Над 40 часа

38,8%

Преглед на резултатите од анкетата

Одбивам да одговорам
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ГРАФИКОН 14
Добивање работни задолженија надвор од работните часови

31,3%

20,3%
Никогаш

5,1%
4,3%
9,3%

Повремено
Ретко
Често
Редовно
Одбивам да одговорам

29,6%

На прашањето колку се задоволни од можностите за
стручно усовршување во работата, 44,5 отсто одговориле
дека се незадоволни (27,8 отсто се главно незадоволни,
а 16,7 отсто целосно незадоволни), додека 32,3 отсто се
задоволни (4,5 отсто целосно, а 27,8 отсто делумно).

финансиска положба, како и на слабите можности за
напредување и усовршување при работа во медиумите.
Тие истакнуваат дека имаат мали плати, неограничено
работно време, прекувремената работа им е неплатена,
а не се ниту осигурени од повреди:

Во рамките на анкетниот прашалник, новинарите и медиумските работници вклучени во анкетата, имаа можност за дополнителни коментари. Најголем дел од коментарите се однесуваа на нивната влошена материјална и
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КОМЕНТАР 1:

КОМЕНТАР 5:

„СЕДУМ ГОДИНИ СУМ БЕЗ ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ,
А ИМАМ САМО 12 ГОДИНИ СТАЖ, РАЗМИСЛУВАМ ДА
ЈА НАПУШТАМ ОВАА ПРОФЕСИЈА. ЗА ДОПИСНИЦИТЕ
НЕМА ИДНИНА“.

„СÈ ДОДЕКА ПЛАТИТЕ СЕ НИСКИ, РАБОТНОТО
ВРЕМЕ НЕОДРЕДЕНО, А ПРЕКУВРЕМЕНАТА РАБОТА
НЕПЛАТЕНА, КВАЛИТЕТНИ НОВИНАРИ ЌЕ СИ
ЗАМИНУВААТ, А НА НИВНО МЕСТО ЌЕ ДОАЃААТ
„ДЕЦА“ ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ МЕСТО“.

КОМЕНТАР 2:
„НЕ САКАМ ДА ГО НАПУШТАМ НОВИНАРСТВОТО.
ЕДИНСТВЕНАТА ПРИЧИНА ЗА НЕЗАДОВОЛСТВО ВО
ПРОФЕСИЈАТА СЕ МАЛИТЕ ПЛАТИ. ЗА ПОГОЛЕМА
ПЛАТА БИ РАБОТЕЛА ВО ДРУГ МЕДИУМ, НО НЕ БИ ГО
НАПУШТИЛА НОВИНАРСТВОТО КАКО ПРОФЕСИЈА“.
КОМЕНТАР 3:
„МИСЛАМ ДЕКА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МЕДИУМИТЕ
САКААТ СО МИНИМАЛНИ СРЕДСТВА ДА ПОСТИГНАТ
МАКСИМАЛЕН ЕФЕКТ, ВО СВОЈА ПОЛЗА. ОД ТИЕ
ПРИЧИНИ НЕ ЈА ПЛАЌААТ ПРЕКУВРЕМЕНАТА
РАБОТА, НЕ НÈ ОСИГУРУВААТ ОД ПОВРЕДИ, СЕ
РАБОТИ ЗА ПРАЗНИЦИ И МНОГУ ДРУГИ РАБОТИ,
КОИ ОСТАНУВААТ НЕПЛАТЕНИ ОД СТРАНА НА
СОПСТВЕНИЦИТЕ“.

КОМЕНТАР 6:
„НЕМА ПРОСТОР ЗА ЛИЧЕН НАПРЕДОК, ОТКАКО ЌЕ
СЕ ДОСТИГНЕ ОДРЕДЕН СТЕПЕН НА УСПЕШНОСТ.
ПАЗАРОТ Е МНОГУ МАЛ И СЕ ЗАСНОВА НА
СЕНЗАЦИОНАЛИЗАМ И НА НИСКИ СТРАСТИ,
НАСПРОТИ КВАЛИТЕТНА ПРОГРАМА И НЕЈЗИНИ
СОДРЖИНИ. СЕ ЦЕНИ ЕВТИНОТО, НАСПРОТИ
КВАЛИТЕТНОТО“.
КОМЕНТАР 7:
„КВАЛИТЕТОТ НА МЕДИУМСКАТА ДЕЈНОСТ Е
ЗНАЧИТЕЛНО ОПАДНАТ ВО ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОДИНИ
И СТАНУВА СЀ ПОЛОШО. ГОЛЕМА СЕРВИЛНОСТ И
ЦЕЛОСНО УНИШТУВАЊЕ НА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР,
КАКО ОПЦИЈА НА КОЈА ТРЕБА „ДА Ѝ СЕ СЛУШНЕ
ГЛАСОТ“.

КОМЕНТАР 4:
„СНИМАТЕЛИТЕ, КОИ СЕ ДЕЛ ОД КРЕАТИВАТА
НА ЕДЕН МЕДИУМ И БЕЗ КОИ НЕ МОЖЕ ДА СЕ
ЗАМИСЛИ НИТУ ЕДЕН ПРОЕКТ НА ЕДНА ТЕЛЕВИЗИЈА,
БЕСПРАВНО СЕ СТАВЕНИ ВО КАТЕГОРИЈАТА ТЕХНИКА
И СООДВЕТНО НА ТОА ЛИЧНИТЕ ПРИМАЊА СЕ МНОГУ
НИСКИ ЗА НИВНАТА РАБОТА, КОЈА Е ВОЕДНО И
НИВНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ. ПА, ОТТАМУ
ФРУСТРАЦИИТЕ СЕ ГОЛЕМИ И СЕ РАЗМИСЛУВА ЗА
НАПУШТАЊЕ НА ПРОФЕСИЈАТА ОВДЕ ВО РСМ. ВО
ДРУГИТЕ ДЕМОКРАТСКИ ДРЖАВИ, МЕСТОТО НА
СНИМАТЕЛИТЕ Е НА ВИСТИНСКОТО НИВО“.

Преглед на резултатите од анкетата
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Синдикално организирање
и односот кон синдикатите
Анкетата покажа дека 45,4 отсто од испитаниците членуваат во синдикат или во друга форма на професионално
организирање, но само 17,9 отсто потврдиле дека синдикатот во медиумот во кој работат има потпишано колективен договор во име на вработените.
Дел од испитаниците – 41,2 отсто учествувале во обука за
начини како да се заштитат и да ги остварат работничките и професионалните права во медиумите, а повеќе
од половината – 53,7 отсто сметаат дека се информирани (14 отсто целосно, а 39,7 отсто делумно) за помошта и
поддршката за новинарите и медиумските работници од

страна на Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници (ССНМ). Нешто повеќе од една третина од
испитаниците – 34 отсто сметаат дека се неинформирани
(16,1 отсто главно неинформирани, а 17,9 отсто целосно
неинформирани):
На прашањето, дали се обратиле за помош до некоја институција или организација во последните три години,
над 70 отсто од испитаниците одговориле дека не побарале помош од ниту една од наведените институции или
организации.
Од испитаниците, 18,5 отсто се обратиле до Здружението
на новинарите на Македонија (ЗНМ), 14 отсто побарале
помош од ССНМ, 5,2 отсто се обратиле до Агенцијата за
аудио и аудио-визуелни медиумски услуги (АВМУ), 5 отсто

ГРАФИКОН 15
Одговори на испитаниците на прашањето: „Дали членувате во некој синдикат или во друга професионална организација“?

8,7%
46%
Да
Не
Немам одговор

45,4%

28

АНАЛИЗА - БЕЗБЕДНОСНАТА И СОЦИО-ЕКОНОМСКАТА СОСТОЈБА ВО МЕДИУМИТЕ

ГРАФИКОН 16
„Дали знаете каква помош и поддршка за новинарите и медиумските работници нуди ССНМ“?

14%
39,7%

Воопшто не сум информиран/а
Главно сум неинформиран/а

17,9%

Немам одговор
Делумно сум информиран/а
Целосно сум информиран/а

16,1%

12,2%

ГРАФИКОН 17
„Дали во последните 3 години сте се обратиле за помош до некоја од следните институции или организации“
Да

Не

83%

5,2%

Регулаторно тело
(АВМУ)

18,5%

10,5%

Здружение на
новинари

Преглед на резултатите од анкетата

86%

83%

75%

71%

11,8%

Немам одговор

14%

11%

Синдикат на новинари
и медиумски
работници

3,5%

10,5%

Народен
правобранител

5%

12%

Меѓународна
организација /
амбасада
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се обратиле до меѓународна организација или амбасада,
а 3,5 отсто побарале помош од Народниот правобранител.

Исто така, високи 47,5 отсто од испитаниците дале највисока оценка за степенот на заштита и санкционирање на
сексуалното и други видови родово базирано насилство
во медиумите (графикон 18).

Обезбедување и почитување
на родовата еднаквост

Поставувањето жени на уреднички и менаџерски позиции во медиумите, испитаниците го оцениле на следниот
начин: 24,4 отсто со највисока оценка – (5), 16,2 отсто со
(4), 31,5 отсто со (3), 14,7 отсто со (2) и 13,2 отсто со најниската оценка – (1). На прашањето за остварувањето
на правата за родителско и породилно отсуство, речиси
една третина од испитаниците 31,5 отсто дале оценка (3),
потоа следат оние со оценка (5) 22,9 отсто, со оценка (4)
18 отсто, со оценка (2) 15,6 отсто и со оценка (1) 15,6 отсто.

Во делот на анкетните прашања за родовата еднаквост
во медиумите, повеќе од половината од анкетираните
– 52,2 отсто дале највисока оценка за степенот на промоција и почитување на еднаквите можности на работниците во медиумите, без разлика на нивниот родов
идентитет (графикон 17).

ГРАФИКОН 18
Оценување од 1-5 на промовирањето на еднаквите можности на работниците по основа на родов идентитет (г. 17)
и заштита од сексуално-родово базирано насилство (г. 18)
1 – најниска, 5 највисока оценка
1

2

3

4

5

52,2%

18,9%
10,7% 9,5%

8,7%

Родов идентитет
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47,5%

11,7% 11,4%

17,1%

12,3%

Заштита од сексуално и
родово базирано насилство

АНАЛИЗА - БЕЗБЕДНОСНАТА И СОЦИО-ЕКОНОМСКАТА СОСТОЈБА ВО МЕДИУМИТЕ

ГРАФИКОН 19-20
Оценки од 1-5 на испитаниците за родовата еднаквост во медиумите во С. Македонија
Како ја оценувата родовата еднаквост во медиумите во С. Македонија? (1 – најниска, 5 највисока оценка)
1

2

31,5%

3

4

33%

31,5%
24,4%

13,2% 14,7%

5

22,9%

16,2%

Поставување жени на
уреднички и менаџерски
позиции

12%

15,6%

Остварување права во врска
со породилно и родителско и
породилно отсуство

Што се однесува до родовата рамноправност при распределбата на задачите и одговорностите, повторно најзастапена е оценката 3. Една третина од испитаниците, 33
отсто дале средна оценка (3), 20,8 отсто дале оценка (5),
15 отсто дале оценка (4), 16,5 отсто дале оценка (2) и 14,7
отсто дале оценка (1).
На прашањето „Дали во медиумот во кој работите, жените и мажите имаат исти плати за иста работна позиција?“
(графикон 19), 44,2 отсто одговориле со „да“, а 9 отсто со
„не“. Висок процент од 39,4 отсто одговориле дека не знаат, најверојатно поради тоа што немаат информации за
висината на платите на своите колеги и претпоставени.
На прашањето дали во медиумот во кој работат постојат

Преглед на резултатите од анкетата

18%

20,8%
14,7%

16,5%

15%

Рамноправна распределба на
задачи и одговорности

внатрешни прописи и процедури за обезбедување и
почитување на родовата еднаквост, дури 40,3 отсто одговориле дека не знаат, а 18,5 отсто се изјасниле дека
во нивните медиуми нема вакви прописи и процедури.
Потврдно се изјасниле 23 отсто, а 9,3 отсто од испитаниците сметаат дека само делумно постојат вакви прописи
и процедури во медиумот во кој работат.
Со вкрстување на резултатите од анкетните прашања
(претставени на графиконите 17-22), варијациите во индикаторите посочуваат дека перцепцијата за почитување
на родовата еднаквост има тенденција да се изедначи со
висината на примањата меѓу мажите и жените, а многу
помалку со другите показатели и фактори за родова ед-
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ГРАФИКОН 21-22
Дали жените и мажите во медиумите имаат исти плати (г. 19), и дали во медиумот во кој работите
има внатрешни процедури за почитување на родовата еднаквост (г. 20).

7,5%
39,4%
Да
Не, мажите имаат повисоки плати

44,2%
4,5%

Не, жените имаат повисоки плати
Не знам
Немам одговор

4,5%

9%
40,3%
23%

Да
Не
Делумно
Не знам

9,3%

18,5%

наквост, како што се, на пример, внатрешните прописи и
процедурите за обезбедување родова еднаквост.

Немам одговор

или обука за родова еднаквост, потврден одговор дале
само 25,7 отсто од испитаниците.

Дополнително, на прашањето дали посетувале тренинг
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Безбедноста во работењето на
новинарите и на медиумските
работници

својата безбедност при работа се 11,6 отсто, а главно незадоволни се 20,6 отсто.

На прашањето колку често се соочуваат со внатрешни
или со надворешни притисоци во работата, 12,5 отсто од
учесниците во анкетата одговориле дека тоа се случува
често, а 2,1 отсто се изјасниле дека секојдневно се соочуваат со некоја форма на притисок. Речиси половината
од испитаниците – 48,4 отсто одговориле дека ретко се
соочуваат со притисоци, 21,8 отсто никогаш не се соочиле
со притисок, додека 15,2 отсто не дале одговор на прашањето.
На прашањето, колку се задоволни од нивната лична
безбедност при извршувањето на работните обврски,
34,9 отсто од анкетираните новинари и медиумски работници одговориле дека се главно задоволни, а 9,6 отсто
дека се целосно задоволни. Целосно незадоволни од

На прашањето дали во својата работа добивале закани,
37,3 отсто од испитаниците потврдиле дека примиле закани при работењето, од кои 36,4 отсто добиле закани
посредно (преку друго лице или преку некое комуникациско средство), а 0,9 отсто добиле директни закани од
лицето или од лицата што ги упатувале заканите.
Новинарите и медиумските работници најчесто добивале
закани преку социјалните мрежи – 23,3 отсто, потоа преку
телефон – 20,3 отсто, а преку електронска пошта закани
примиле 5,1 отсто од испитаниците. Не примиле закани
38,2 отсто од испитаниците, а 10,7 отсто не дале одговор
на ова прашање.
На прашањето кои биле изворите на закани, 5,4 отсто
одговориле дека често добивале закани од гледачите
или читателите, 4,2 отсто од сопствениците на медиумите, 3,9 отсто од уредниците, 3,6 отсто од рекламерите и

ГРАФИКОН 23
„Колку често се соочувате со притисоци во вашата работа во медиумите“?

5,1%
12,5%
2,1%
10,1%

48,4%

Никогаш
Ретко
Не сум сигурен/на
Често
Секојдневно
Немам одговор

21,8%

Преглед на резултатите од анкетата
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ГРАФИКОН 24
„Колку сте задоволни од вашата лична безбедност при извршувањето на работните обврски?“

9,6%
7,2%

34,9%

Целосно незадоволен/на
Главно незадоволен/на

11,6%

Не сум сигурен/на
Главно задоволен/на
Целосно задоволен/на

20,6%

16,1%

Немам одговор

ГРАФИКОН 25
Одговори на испитаниците дали добивале закани при работа во медиумите

Да, во индиректна форма
(посредно)

122 (36,4%)
68 (20,3%)

Да, преку телефон
Да, преку
електронска пошта

17 (5,1%)
78 (23,3%)

Да, преку социјални мрежи

128 (38,2%)

Немам примано закани

36 (10,7%)

Немам одговор

3 (0,9%)

Да, во директна форма

0
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ГРАФИКОН 26
„Колкав е вашиот степен на доверба од аспект на безбедност за следниве чинители: (1 – најнизок, 5 – највисок степен на доверба)

1

2

3

4

5

33%

32,4%

29,4%

26,4%
20,7%

17,5%

16,5%
12,3%

Редовен полициски состав

22%

19,8%
15,6%

Специјални полициски сили

Кога станува збор за тоа каде ги пријавиле заканите,
најголемиот процент на испитаници – 17,7 отсто се обратиле до здруженијата на новинари, 15,9 отсто заканите
ги пријавиле во полиција, 13,5 отсто во синдикалните организации, 7,8 отсто во меѓународните организации или
амбасади, 6 отсто во граѓанските организации, а 5,1 отсто
кај Народниот правобранител5.
На прашањето зошто не пријавиле доколку примиле закани (графикон 25), 14,9 отсто од испитаниците навеле
дека немаат доверба во судството, 14 отсто дека немаат
доверба во полицијата, 13,7 отсто дека немаат доверба во
обвинителството, а 8,1 отсто не пријавиле поради страв
и несигурност.
Овие податоци се од конјункциски тип, а не дисјункциски, односно
испитаниците во различни ситуации практикувале да пријават ист
случај на заканување на неколку различни места.

Преглед на резултатите од анкетата

16,2%
8,1% 8,5%

бизнис-секторот, 3 отсто од политичарите од власта и 2,4
отсто од полицијата.

5

21,6%

Организатори на настани
или протести

Високи 59 отсто од испитаниците сметаат дека највисок
ризик во нивната работа се психолошкиот замор и стрес,
45,9 отсто го посочуваат ризикот од закани и други видови психолошко насилство, 36,9 отсто се изјасниле дека во
нивната работа постои ризик од физички напади, додека
26,1 отсто како ризик ги посочиле опасностите од физички повреди при работа.
Од аспект на својата безбедност при извршувањето работни задачи на јавни собири и протести, 38,2 отсто во
полициските сили, 29,8 отсто од испитаниците се изјасниле дека имаат доверба во полицијата и 16,6 отсто дека
имаат доверба во организаторите.
На прашањето дали се соочуваат со цензура и автоцензура во својата работа, 4,2 отсто од испитаниците одговориле дека често се соочуваат со цензура, додека 1,2 отсто
секојдневно. На автоцензура често се подложувале 7,5
отсто од испитаниците.
За безбедноста во работата, заканите и ризиците, некои
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од испитаниците споделија свои ставови и искуства, во
кои се истакнуваат примери за недостиг од институционално решавање на случаите со добиени закани. Исто
така, од коментарите, воочлива е недовербата во институционалната заштита втемелена на личните искуства на
самите испитаници:

Во дел од коментарите на испитаниците и вклучените
во консултативните разговори, воочливо е дека постои
изразена свест за потребата од подобра внатрешна организираност на вработените во медиумите, како главен
механизам за успешно справување за проблемите со кои
се соочуваат:

КОМЕНТАР 1:

КОМЕНТАР 5:

„ДОСЕГА НЕКОЛКУПАТИ ИМАМ ДОБИВАНО ЗАКАНИ
И НАВРЕДИ ОД ФУНКЦИОНЕРИ. БИЛЕ ОСУДЕНИ
ОД ВЛАСТА, НО НИВНОТО ОДНЕСУВАЊЕ НЕМАЛО
ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАЗРЕШНИЦА“.

„СИТЕ ЗАКАНИ, БЕЗ ОГЛЕД КОЛКУ БИ ИЗГЛЕДАЛЕ
МИНОРНИ НА ПРВ ПОГЛЕД, А И БЕЗ ОГЛЕД ОД КАДЕ
ДОАЃААТ, ТРЕБА ДА СЕ ПРИЈАВАТ И ВО ЗНМ, И ВО
ССНМ, А И ЗАДОЛЖИТЕЛНО, ДОКОЛКУ СЕ РАБОТИ ЗА
НАШИ НОВИНАРИ ЗАГРОЗЕНИ ВО ДРУГА ЗЕМЈА И ВО
IFJ-EFJ. ЛИЧНО, НА ПРИМЕР, ПО ОБЈАВА ЗА ЗАКАНА
ЗА АПСЕЊЕ НОВИНАРИ ВО СОСЕДНА ЗЕМЈА ИМАМ
ПРИЈАВЕНО ТАКОВ НАСТАН И ВО МЕЃУНАРОДНИ
АСОЦИЈАЦИИ НА НОВИНАРИ, КОИ ВЕДНАШ
РЕАГИРАА. ВО ОВАА ПРИГОДА, ПОУЧЕНА ОД СИТЕ
СЛИЧНИ ИСКУСТВА, АПЕЛИРАМ ДО СИТЕ НОВИНАРИ
ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА ГИ ПРИЈАВУВААТ ЗАКАНИТЕ“.

КОМЕНТАР 2:
„БЕВ ПОВРЕДЕН ОД ПОЛИЦИЈАТА НА ПРОТЕСТ. ГО
ПРИЈАВИВ СЛУЧАЈОТ, НО НИКОГАШ НЕ ПОДНЕСОВ
ТУЖБА КОН ПОЛИЦАЕЦОТ“.
КОМЕНТАР 3:
„БЕВ СУДЕНА ЗА ОБЈАВЕН ТЕКСТ, А ЈАС ПОКРЕНАВ
БАРАЊЕ ЗА ПОСТАПКА ПРОТИВ ДРУГ НОВИНАР ШТО
МИ СЕ ЗАКАНУВАШЕ ФИЗИЧКИ, СО ЗАПАЛУВАЊЕ,
НО ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО НЕ ГО ПРИФАТИ
СЛУЧАЈОТ“.
КОМЕНТАР 4:
„БЕВ НАПАДНАТ КОГА СНИМАВ ПРИЛОГ, НО НЕ
ГО ПРИЈАВИВ СЛУЧАЈОТ БИДЕЈЌИ ТИЕ ШТО МЕ
НАПАДНАА ИМААТ ВЛИЈАНИЕ ВО ПОЛИЦИЈАТА И ВО
СУДСТВОТО“.
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КОМЕНТАР 6:
„БЕВ НАПАДНАТА СО СТРАШНИ ВЕРБАЛНИ ЗБОРОВИ
И НАВРЕДИ НА ФЕЈСБУК ОД НОВИНАРКАТА Ј.И.,
ПРИЈАВИВ, И ВО МВР, И ВО ЗНМ, НО И ОД ДВЕТЕ
МЕСТА МИ ОДГОВОРИЈА ДЕКА НЕ МОЖАТ ДА
РЕАГИРААТ И ДЕКА ПРОБЛЕМОТ ТРЕБА ДА СИ
ГО РЕШАМ СО ГРАЃАНСКА ТУЖБА, НО ЈАС НЕ ГО
НАПРАВИВ ТОА, СО ЦЕЛ ДА НЕ БИДАМ ИЗЛОЖЕНА НА
ДОПОЛНИТЕЛНИ НАВРЕДИ И ОМАЛОВАЖУВАЊА ОД
НЕА“.

АНАЛИЗА - БЕЗБЕДНОСНАТА И СОЦИО-ЕКОНОМСКАТА СОСТОЈБА ВО МЕДИУМИТЕ

5

ЗАКЛУЧОЦИ

Н

овинарите и медиумските работници, во ова анкетно истражување, потврдија дека се наоѓаат во исклучително неповолна социо-економска положба,
а половина од нив дури и размислуваат да ја напуштат професијата. Повеќе
од половината анкетни испитаници имаат месечни примања, односно плати
и хонорари, помали од просекот во државава (според Државниот завод за статистика,
просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во јули 2021 година, изнесува
28.540 денари6). Покрај ниските примања, ова истражување покажа дека речиси една
третина од вработените во медиумскиот сектор работат со договор на определено време или, пак, хонорарно. Несигурноста на работните места и обезвреднувањето на трудот на новинарите и на медиумските работници негативно влијае врз мотивираноста
во нивната работа, но и ја зголемува опасноста од корупција и контрола од различни
центри на економска и на политичка моќ. Лошите социо-економски услови за работата
на медиумите се дел од поширокиот амбиент во земјава, на кој се надоврзуваат и дополнителни фактори специфични за овој сектор, како што се медиумската фрагментација и слабата функционалност на медиумскиот пазар.
Според Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (АВМУ), на крајот на
2020 година, програма емитувале вкупно 110 комерцијални радиодифузери (45 телевизии и 65 радиостаници) и четири непрофитни радиостаници7. Вкупно 11 радиодифузери

Заклучоци

6

Извор, ДЗС; https://is.gd/ZbgoaH

7

Вкупните приходи во индустријата во 2020 година изнесувале 2.382,61 милиони денари. Повеќе од половина
од нив биле приходите на комерцијалните телевизии – 1.217,88 милиони денари (51,12 отсто). Јавниот
сервис остварил приходи во износ од 1.012,19 милиони денари (42,48 отсто), а приходите на комерцијалните
радиостаници изнесувале 152,54 милиони денари (6,4 отсто), АВМУ, 2020 година.
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емитуваат програма на национално ниво (5 терестријални, 4 кабелски и 2 сателитски телевизии), 18 на регионално и 16 на локално ниво. Од радиостаниците, 4 емитуваат програма на национално ниво, а 17 на регионално
ниво, додека другите емитуваат програма само на локално ниво. Дополнително, во листата на професионални онлајн-медиуми регистрирани се 101 членка8, но реалната бројка на онлајн-медиумите изнесува околу 200,
имајќи предвид дека во 2020 година, за предвремените
парламентарни избори, дури 235 портали се пријавиле
во регистарот на Државната изборна комисија (ДИК) за
рекламирање на учесниците во изборите. Поради овие
причини и социо-економските фактори, медиумите се
под изразено влијание на надворешни фактори на моќ,
што негативно се рефлектира, не само врз нивната непристрасност и професионалност, туку и врз остварувањето на нивните права и слободи.
Помалку од половината испитаници, во анкетното истражување изјавиле дека членуваат во синдикат, а
бројката на членови во синдикати приближно одговара
на процентот на тие што посетувале обуки за заштита
и остварување на работничките и на професионалните права во медиумите. Истражувањето покажа и дека
нешто над половина од испитаниците сметаат дека се
информирани за помошта и поддршката за новинарите
и медиумските работници од страна на ССНМ. Овие наоди укажуваат на тоа дека свеста за значењето на синдикалното организирање меѓу новинарите и медиумските
работници е на солидно ниво, но и дека има голем простор за подобрување и зголемување на овие проценти,
за што е потребна континуирана активност и соработка
со новинарите и медиумските работници. Подобрата информираност и обученост за синдикално организирање
и дејствување значително може да го подобри капацитетот на синдикалните организации, а со тоа и да го засили
нивното влијание и учеството во процесите што се однесуваат на подобрување на условите за работа на новина8

Извор https://promedia.mk/main
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рите и на медиумските работници.
Истражувањето покажа дека, иако новинарите и медиумските работници претежно се чувствуваат безбедно при
извршувањето на работните задачи (44,5 отсто), сепак не
е мал бројот на тие што се чувствуваат небезбедно (32,2
отсто), како и на тие што се соочуваат со најразлични
директни и индиректни закани. Најчесто тоа се закани
преку социјалните мрежи, а најчести извори на закани
се сопствениците на медиуми и уредниците, публиката (читателите, гледачите), бизнис-заедницата, власта и
политичарите, како и полицијата. За примените закани,
испитаниците најчесто ги контактирале здруженијата на
новинари, полицијата и синдикалните организации. Тие,
пак, што биле мета на закани, а не ги пријавиле, навеле
дека причината за тоа е недовербата во судството, полицијата и обвинителството, а дел од нив и поради чувството на страв и несигурност. Овие резултати упатуваат
на заклучокот дека новинарството и натаму не е доволно
безбедна професија во земјата, но и дека новинарите и
медиумските работници сè уште немаат доверба во институциите, кои треба да ги штитат нивните права и да ги
санкционираат одговорните лица за заканите и нападите
врз нив.
Новинарите и медиумските работници, својата професија ја доживуваат како исклучително ризична и стресна.
Според нив, мошне висок ризик во нивната работа претставуваат психолошкиот замор и стрес, потоа ризикот од
закани и други видови психолошко насилство, ризикот
од физички напади, како и ризикот од физички повреди
при работа.
Исто така, новите дигитални платформи за јавно информирање донесоа значајни промени и во делот на работните циклуси за новинарите и за медиумските работници.
Во ерата на интернетот и на социјалните мрежи, стандардите за креирање и ажурирање на информациите и на
медиумските содржини значително се сменија, така што
денес вработените во медиумите се соочени со реалноста на непрекинати циклуси (24/7) на собирање и на
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објавување информации. Ова наметнува дополнителен
притисок врз вработените во медиумите и го растегнува
работното време надвор од досегашните стандарди за
работни часови, како на дневно, така и на неделно ниво.
Речиси една третина од испитаниците повремено добиваат барања за извршување работни задолженија надвор од работното време, а повеќе од една третина потврдиле дека работат над 40 часа неделно. Кумулативно, над
една половина од испитаниците потврдиле дека работат
под услови во кои нивното работно време е продолжено
и неизвесно. Тоа создава дополнителни притисоци врз
новинарите, особено ако се има предвид дека на речиси
две третини од анкетираните, прекувремената работа не
им е платена.
Повеќе од половината испитаници дале највисока оценка за степенот на промоција и почитување на еднаквите
можности на работниците во медиумите, без разлика на
нивниот родов идентитет. Нешто помалку од половината
од испитаниците дале највисока оценка и за степенот на
заштита и санкционирање на сексуалното и други видови родово базирано насилство во медиумите. Наспроти
тоа, 40,3 отсто не знаат дали во медиумот во кој работат
има внатрешни прописи и процедури за обезбедување
и почитување на родовата еднаквост, а само една четвртина имале обука за родова еднаквост. Овие податоци
укажуваат дека родово сензитивниот пристап не е целосно интегриран во работата на редакциите, дека во голем
број медиуми нема внатрешни политики или процедури
за вградување на родовата димензија во целокупното
функционирање на медиумите и во медиумските содржини, како и дека новинарите и медиумските работници
не се доволно и темелно едуцирани на оваа тема.
 Новинарите и медиумските работници се наоѓаат во
исклучително неповолна социо-економска положба и половина од нив размислуваат да ја напуштат
професијата.
 Испитаниците, својата професија ја доживуваат како
сигурносно ризична и стресна, а дополнителен ви-

Заклучоци

сок ризик во нивната работа се и психолошкиот замор и стрес.
 Нешто повеќе од една третина, односно 37 отсто од
испитаниците, потврдиле дека примиле закани при
работењето, од кои 36 отсто добиле закани посредно
(преку друго лице или преку некое комуникациско
средство).
 Испитаниците најчесто добиваат закани на социјалните мрежи, а најчести извори на закани се
сопствениците на медиуми и уредниците, публиката
(читателите, гледачите), бизнис-заедницата, власта и
политичарите, како и полицијата.
 Главни причини на непријавување на заканите се:
недовербата во судството, полицијата и обвинителството, а дел од нив и поради чувството на страв и
несигурност.
 Помалку од половина испитаници изјавиле дека
членуваат во синдикат, а нешто над половина од
нив сметаат дека се информирани за помошта и
поддршката за новинарите и медиумските работници од страна на ССНМ.
 Новите дигитални платформи за јавно информирање, покрај позитивните аспекти, донесоа дополнителни притисоци врз новинарите и медиумските
работници, како што се проширување на работното
време и изложеност на онлајн-закани и напади.
 Речиси една третина од испитаниците повремено
добиваат барања за извршување работни задолженија надвор од работното време, а повеќе од една
третина потврдиле дека работат над 40 часови неделно.
 Родово сензитивниот пристап не е целосно интегриран во работата на редакциите, во голем број
медиуми нема внатрешни политики и процедури за
вградување на родовата димензија и се потврдува
потребата од дополнителни мерки, обуки и едукација на оваа тема.
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5

ПРЕПОРАКИ

И

стражувањето и добиените резултатите покажуваат дека се потребни засилени напори и активности на медиумите (пред сè сопствениците и менаџментот) за подобрување на социо-економската положба на новинарите и на
медиумските работници. Креирањето различни социјални мерки, исплати за
прекувремена работа, дополнително покривање трошоци при теренска работа, обезбедување и осигурување од ризици, дополнителни бенефиции, како и оформување
на фондови за подобрување на стандардот на вработените во медиумите, се некои од
можните решенија, на покус рок, за подобрување на социо-економските услови за работа во медиумите. На подолгорочните системски политики и мерки за подобрување на
социо-економската положба на новинарите и на медиумските работници, сите наведени релевантни фактори треба да работат стратегиски, континуирано и координирано.
Неопходно е и законско регулирање на работничките права на „фриленсерите“ и на
хонорарците, особено во делот на нивната работно-правна заштита. Потребно е обезбедување поголема транспарентност кај медиумите за плаќањата и покривањата на
трошоците, склучувањата на договорите и другите дејности од оваа област, за кои е
препорачливо воспоставување транспарентни и формализирани процедури, во пишан
и документиран формат, со непречен увид и учество на синдикалните организации.
Потребно е да се преиспита правната рамка, која служи за уредување на обврските на
работодавците и на вработените, како и на компензирањето, во однос на работното
време и работните часови во индивидуалните и во колективните договори за работа
во медиумите.
Медиумите треба да се поттикнат и да се поддржат во развивањето дополнителни бизнис-модели и можности за приходи, особено преку дигиталните платформи и различ-
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ните онлајн-алатки и апликации, за да се намали нивната зависност од рекламерите, донациите и субвенциите.
Препорачливо е развивање услужни модели, преку кои
ќе се ревитализира директната финансиска поврзаност
меѓу медиумите и корисниците. По примерот на медиумите од другите земји, кои веќе ги развиваат овие модели, и кои на својата публика ѝ овозможуваат дополнителни премиум услуги и содржини, можно е во прилагодена
форма за локалните услови и стандарди, да се комбинираат моделите на бесплатни и платени услуги и содржини, што би им овозможило на медиумите и задржување
на публиката, а истовремено и обезбедување дополнителни финансиски извори на приходи. Овој процес бара
време за иновации, развивање алатки и содржини, како
и прилагодувања на публиката, но темелите за одржливите социо-економски решенија во медиумскиот сектор
треба да се постават што побргу и тие треба да бидат
поддржани од поширок круг чинители, вклучувајќи ги и
институциите на системот.
Исто така, може да се препорача дополнителна правна
анализа на релевантна легислатива, која се рефлектира
врз работата на медиумите во засегнатите тематики од
ова истражување, за да се детектираат можните начини
за подобрување на условите за финансиско работење на
медиумите, како, на пример, можностите за определени
даночни прилагодувања и/или олеснувања, како и други
решенија во тој правец, кои би овозможиле рамноправен пазарен натпревар во медиумскиот сектор.

Препораки

За подобрување на состојбата, неопходна е и поголема
контрола врз финансиското работење на медиумите и
поголема ефикасност на инспекциските служби, особено во случаите на прекршување на работничките права
и правата од работен однос на новинарите, медиумските работници и администрацијата во медиумите. Во таа
насока, ЗНМ и ССНМ можат да овозможат дополнителна
помош со информации, водичи, обуки и посочување
најдобри алатки и пракси за редовно пријавување на
случаите до инспекциските служби и до другите одговорни институции.
За да се зголеми и да се зајакне влијанието и улогата на
синдикатите, а со тоа и да се подобри преговарачката
и одлучувачката позиција на новинарите и на медиумските работници во медиумите, потребно е ЗНМ и ССНМ,
но посебно синдикатот, бидејќи темата за работнички
права е дел од мисијата на оваа организација во континуитет да креира и презема информативни и едукативни активности и кампањи за поттикнување и мотивирање на новинарите и на медиумските работници да
бидат синдикално активни и солидарни. Потребно е да
се развива вклученоста на вработените во медиумите и
професионалната култура дека преку масовно и добро
организирано синдикално движење, значително може да
се подобри преговарачката позиција на новинарите и на
медиумските работници, во сите процеси што ги засегаат
нивните права, слободи и условите во кои работат.
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За подобрување на безбедноста на вработените во медиумите, нужни се редица мерки, како во правна смисла,
така и на ниво на преземање конкретни мерки во делот
на нивното физичкото обезбедување. Промените во законската рамка од јули 2021, кои сè уште се во собраниска
процедура, во кои нападите врз вработените во медиумите треба да се третираат како напади врз службени
лица, е чекор кој може да ги подобри состојбите ако
овој правен лек се применува доследно и конзистентно.
Допрецизирања на правното дефинирање на говорот на
омраза, во согласност со праксите на Европскиот суд за
човекови права, како и дополнувања на овластувањата
и експертизата на јавното обвинителство во вакви случаи, во форма на обуки и посебни работни тимови или
одделенија, кои би се занимавале поспецифично и пофокусирано со безбедноста на новинарите и медиумските
работници. Овие мерки можат да го зајакнат спроведувањето на правните инструменти и да ја вратат довербата во институциите, која, според резултатите од истражувањето, не е на задоволително ниво.
Дополнително, медиумите во соработка со ЗНМ и ССНМ,
како и со граѓанскиот сектор и институциите, можат да
обезбедат засилена поддршка за безбедноста на вработените во медиумите преку подготовка на информативни
материјали, истражувачки студии на поспецифични случаи, тренинзи, обезбедување опрема и преку градење и
применување соодветни внатрешни политики, процедури и протоколи за безбедност.

42

Неопходно е да се зајакнат активностите и механизмите
за поддршка на новинарите и на медиумските работници во намалувањето и надминувањето на секојдневниот притисок, психолошки замор и стрес. Исклучително
е важно тие да имаат пристап до соодветна психолошка помош, советување и едукација, зашто само на таков
начин ќе можат да ги надминат притисоците и проблемите сo кои секојдневно се соочуваат во својата работа.
Потребно е за ова да се сензибилизираат и медиумите,
односно сопствениците на медиуми и уредниците преку
организација на јавни настани, дебати, обуки, едукативни и истражувачки материјали, и други мерки погодни за
зајакнување на свеста и едуцираноста за овој сериозен
проблем.
Од аспект на родовата еднаквост и нејзиното вградување
во функционирањето на медиумите, редакциите, како и
во продукцијата на медиумски содржини, потребен е сеопфатен систематичен пристап, кој ќе ги опфати сите нивоа, од сопствениците на медиумите, преку уредниците,
до новинарите и медиумските работници. Неопходно е
сензибилизирање и едукација за важноста, но и за начините како целосно да се вгради родовата димензија во
работата на медиумите. Тоа значи дека се потребни обуки, тренинзи и консултации за креирање и спроведување
соодветни политики и практики за родова еднаквост,
како што се на пример, креирање правилници, протоколи и вградување на овој аспект во договорите за работа,
но и во колективните договори.
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КОНКРЕТНИ ПРЕПОРАКИ:
 Потребни се засилени активности на медиумите
(сопствениците, менаџментот) за подобрување на
социо-економската положба на новинарите и на
медиумските работници, во форма на различни социјални мерки, бенефиции, исплати на прекувремената работа, осигурувања од ризик, како и фондови
за подобрување на стандардот на вработените во
медиумите.
 Покрај испитувањето на можностите и методите за
одредување специфицирани бенефиции и субвенции, медиумите треба да се поттикнат и да се поддржат во развивањето дополнителни бизнис-модели и
можности за приходи, особено преку развивање услуги и бизнис-модели, кои ќе ја оживеат директната
финансиска поврзаност меѓу медиумите и корисниците.
 Неопходна е подобра контрола врз финансиското
работење на медиумите и поголема ангажираност
на инспекциските служби, особено во случаите на
прекршување на работничките права и правата од
работниот однос на вработените во медиумите.
 Особено важно е да се засили поддршката за безбедноста на вработените во медиумите, преку подготовка на информативни материјали, истражувачки
студии на поспецифични случаи, тренинзи, обезбедување опрема, како и креирање и спроведување
соодветни внатрешни политики, процедури, правилници и протоколи за безбедност. Кон ова многу мо-

Препораки

жат да придонесат заеднички настани, дебати, обуки
и координативни активности со институционалните
чинители од МВР, обвинителството, Министерството
за правда и други одговорни институции и тела, а во
соработка со ЗНМ и со ССНМ.
 Потребно е да се зајакнат активностите за поддршка на новинарите и на медиумските работници во
намалувањето и надминувањето на психолошкиот
замор и стрес преку олеснет пристап до стручна психолошка помош, советувалишта и можности за превентивни обуки и едукација за овие појави.
 Нужно е во континуитет да се преземаат едукативни и информативни активности, како и кампањи за
поттикнување и мотивирање на новинарите и на медиумските работници да бидат синдикално активни
и солидарни.
 Неопходно е сензибилизирање и едукација за важноста и за начините како целосно да се вгради родовата димензија во работата на медиумите, но и во
продукцијата на медиумски содржини.
ОВА ИСТРАЖУВАЊЕ ОПФАТИ АНКЕТА И КОНСУЛТАТИВ
НИ СРЕДБИ СО НОВИНАРИТЕ И МЕДИУМСКИТЕ РАБОТ
НИЦИ ВО ДРЖАВАВА, А СЕ РЕАЛИЗИРАШЕ ВО РАМКИ
НА ПРОЕКТОТ „БЕЗБЕДНИ МЕДИУМСКИ РАБОТНИЦИ ЗА
КВАЛИТЕТНО НОВИНАРСТВО ВО МАКЕДОНИЈА“, ПОД
ДРЖАН ОД БАЛКАНСКИОТ ФОНД ЗА ДЕМОКРАТИЈА,
ПРЕКУ ГЕРМАНСКИОТ МАРШАЛОВ ФОНД ОД СОЕДИНЕ
ТИТЕ ДРЖАВИ И НОРВЕШКОТО МИНИСТЕРСТВО ЗА НА
ДВОРЕШНИ РАБОТИ.
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