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Газдите имаат 
поголеми права 
од работниците

РАБОТНИЧКИТЕ 

ПРАВА ВО 

МАКЕДОНИЈА 

И НИВНОТО (НЕ)

ПОЧИТУВАЊЕ

Доцнења или неисплаќање 
на плати, неплаќање на 
придонеси за здравствено 
и пензиско осигурување, 
проблематични исплати 
на регресот за годишен 
одмор или популарниот 
К15, исплата на суми под 
законски загарантираната 
минимална плата, спорни 
членови во договорите 
за работа, итн., се дел 
од проблемите со кои 
соочуваат вработените 
во земјава, особено во 
приватниот сектор  

Пишува: Сашко Димовски

Стр. 2 - 9

Работничките права се дел од 
човековите права. Според 
Општата декларација за чо-

векови права, секој има право на 
работа, поволни услови за работа, 
заштита за време на невработеност, 
на еднаква плата за еднаква работа 
и право на правична и поволна пла-
та за достоинствен живот. 
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Организираните работнички дви-
жења низ историјата остварија многу 
права, а некои од нив денес се загаран-
тирани со закон. Меѓутоа, кршењето 
на работничките права се случува по-
стојано во пракса, што влијае демоти-
вирачки врз работниците. 

Тоа е честа појава во Македонија 
во сите сфери и дејности, особено во 
приватниот сектор, иако неретки се 
случаите на поплаки од вработени 
и во јавната админстрација. Потвр-
да за тоа е извештајот на Светската 
Конфедерација на синдикати во кој 
земјава се рангирала во друштво на 
државите од т.н. Трет свет, со забе-
лешка за системско кршење на ра-
ботничките права. 

Неисплатени плати, придонеси, 
спогодбени откази, непочитување 
на законски загарантираниот мини-
малец...

Македонија е далеку од почиту-
вање на работнички права, од почи-
тување на колективните договори, 

од подобрување на условите за ра-
бота, а од друга страна и од транспа-
рентно и одговорно работење на 
институциите кои се надлежни да 
внимаваат на почитување и импле-
ментирање на законите, вели Крис-
тина Ампева од „Гласен текстилец“. 

Прекршувањата на работнички-
те права, според сознанијата што ги 
има, се значителни. Најсвежите ис-
куства се однесуваат на законски за-
гарантираната минимална плата од 
18.000 денари што почна да се при-
менува од минатиот месец.  

„Излеговме на прес-конферен-
ција и укажавме дека законот не 

се почитува што беше потврдено и 
од Управата за јавни приходи (УЈП). 
Платата за април сè уште доцни кај 
90.000 вработени (информација од 
18.05.2022 година), а идентичен е 
случајот и непочитувањето на ис-
платата на законски загарантираниот 
минималец“, посочува Ампева.

Но, тоа, како што вели, не е един-
ствен проблем, бидејќи доцнењето 
на платите повлекува и неисплате-
ни придонеси за здравствено и пен-
зиско осигурување.

„Тоа се провлекува со години, 
,,благодарение“ на системот на УЈП 
кој го дозволува ова со некакви опо-
мени и ситни камати за доцнење со 

Кристина Ампева од „Гласен текстилец“
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исплатата на плата. Според мене, 
најгруби прекршувања беа во вре-
ме на вонредната состојба предиз-
викана од корона вирусот, а дел од 
нив се неисплаќањето на плата, не-
мањето на платени придонеси, а со 
тоа и работниците остануваат без 
здравствено осигурување, незакон-
ски отпуштања на жени работнич-
ки кои ги користеа мерките за ос-
лободување од работниот процес, 
односно бремени жени, хронично 
болни и мајки на деца до 10 годи-
ни. Има случаи во кои работници се 
принудени да потпишуваат спогод-
бени откази“, укажува фронтменка-
та на „Гласен текстилец“. 

Проблематично е, исто така, 
и правото на исплата на регрес за 
годишен одмор или популарни-
от К15 за што, како пример, таа 
го посочува Општиот колективен 
договор за приватниот сектор од 
областа на стопанството. Ретки 
се, порачува Ампева, тие кои ја ис-
плаќаат целосната сума на регре-
сот за годишен одмор или пак 
даваат повеќе од онаа сума која е 
утврдена.

Таа апелира до работниците да 
бидат внимателни и при потпишу-
вање на договорите за работа, на 
документи што може и подоцна да 
се потпишат, како анекси за тран-

Прекршувањата на 
работничките права, според 

сознанијата што ги има 
Кристина Ампева од „Гласен 
текстилец“, се значителни. 

Најсвежите искуства се 
однесуваат на законски 

загарантираната минимална 
плата од 18.000 денари што 

почна да се применува од 
минатиот месец.  
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сформација на работното време, и 
особено спогодбените откази.  

„Работниците не се свесни или 
се принудени да потшпиша спогод-
бени откази со што губат права од 
работен однос и подоцна немаат 
право на парични побарувања ниту 
од фирмата, ниту од Агенцијата за 
вработување како лица кои загуби-
ле работно место. И решенијата за 
годишен одмор знаат да бидат про-
блематични. Вообичаено користат 
пет до седум дена од годишниот 
одмор, а се потпишуваат дека ис-
користиле 20 дена. Поради тоа ги 
губат право на користење на оста-
натите денови или да им бидат пла-
тени“, вели Ампева.  

Таа не очекува нешто особено 
добро за работниците од најаве-
ните измени на Законот за работни 
односи, што не важи и за работода-
вачите.    

„Тој закон е толку обемен, 100 
пати надоградуван, менуван, ис-
комплициран до крајност, со непо-
требни членови и ставови, со еден 
куп недоречености. Еден нормален 
закон треба да е на 20 страни, одно-
во да се напише секој член и секој 
став, да биде концизен и лесно при-
менлив на нашата ситуација. Мене 
не ми се чини дека ќе има нешто 
добро од тој закон. За работодава-
чите, да, несомнено, но не и за ра-
ботниците. Особено бидејќи сега 
имаме носење на закон зад затворе-
ни врати со „социјални партнери““, 
вели Ампева.

Таа има забелешки и на закон-
ското решение за недела како не-
работен ден, кој беше инициран 
од „Гласен текстилец“, но, вели, „го 
претворија во политички марке-
тинг“. 

„Законот за недела како нерабо-
тен ден, секако, не се почитува. На 
43 дејности им е дозволено да рабо-
тат, дополнително и на трговските 
центри. Државата нема толку ин-
спектори, ниту капацитет за да има 

Аномалии се бележат и во медиумската сфера. Целосно почитување 
на работничките права во медиумите во Македонија е реткост, вели 

претседателот на ССНМ, Павле Беловски. Тој советува да не се потпишува 
ништо, без претходно да се прочита, и за евентуални нејаснотии да се 

консултира правно лице за избегнување на подметнувања во членови во 
договорите за работа
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контроли за почитување на законот. 
Иако конфекциите не се ставени во 
тие дејности, има такви што работат. 
Законот требаше да овозможи нера-
ботење во недела за сите дејности 
кај кои е можно да се запре работни-
от процес. Но, сега е уништен и не ја 
постигна целта за која го иницирав-
ме“, коментира Ампева.  

И исплатата на средства за пре-
кувремена работа е, исто така, про-
блем што е присутен во пракса

„Најмногу тужби кои се подне-
сени од работници преку нашите 
правни соработници во судовите 
низ државата се однесуваат токму 
за неплаќање на додатоци и надо-
местоци на плата. Затоа од 2018 

година укажуваме на потребата за 
нова евиденција на работно вре-
ме која ќе биде поврзана со некоја 
институција и софтвер кој ќе овоз-
можи да се евидентира секој одра-
ботен час. Така немаше да зборува-
ме за минималец, туку за плата за 
живот и за соодветно плаќање на 
трудот. За жал, тоа засега е науч-
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на фантастика, бидејќи се е по-
важно во државава од обичниот 
работник на чии плеќи живее 
и политичката елита, и јавниот 
сектор и секако работодавачите. 
Затоа младите ги разбираат тие 
работи, па полека се исселува-
ат“, подвлекува Ампева. 

„Гласен текстилец“ во ми-
натото беше, но моментно не е 
социјален партнер на Владата во 
разговорите за Колективните до-
говори и измените во Законот за 
работни односи. Не се повикани 
ниту ССНМ, ЗНМ, Хелсиншкиот 
комитет, итн. За заобиколување-
то на помалите синдикални ор-
ганизации Ампева со став „дека 
повеќе не се потребни“.  

„Да се изразам, како што 
милуваат нашите владини прет-
ставници да кажат, не сме веќе 
социјални партнери и не сме 
дел од нивниот социјален дија-
лог кој одеднаш нужно треба 
да е репрезентативен. Јас бев 
првата која даде поддршка на 
новата министерка за труд и со-
цијална политика, мислејќи дека 
по Мила Царовска ќе дојде жена 
која како поранешна директорка 
на Инспекторатот за труд беше 
во постојана комуникација со 
нас, го искажуваше задовол-
ството од соработката и работа-
та на „Гласен текстилец“. Но, ете, 
се случи политика и им требаат 
послушници, а тоа не сме ние. 
Ние не климаме со глава во знак 
на одобрување на секоја поли-
тичка калкулација, не сме некои 
кои молчат, не сме некои со кои 
можат да се договараат лоши за-
конски решенија, итн. Затоа и не 
сме повеќе дел и не чувствувам 
никаква одговорност да прего-
варам и комуницирам, туку јасно 
и гласно ќе ја кажувам вистината 
и ќе јавно ќе ги вадам сите лоши 
законски решенија, сите непро-
мислени изјави и лоши ефекти  
од нивниот „социјален дијалог”“, 
порачува Ампева. 

НЕ ПОТПИШУВАЈТЕ НИШТО 
БЕЗ ДА ПРОЧИТАТЕ, СТАВАЈТЕ
 ПОТПИС НА СЕКОЈА СТРАНИЦА 
ОД ДОГОВОРОТ

Аномалии во тој контекст има и 
во медиумската сфера. Целосно по-
читување на работничките права во 
медиумите во Македонија е реткост, 
вели претседателот на Самостојниот 
синдикат на новинари и медиумски 
работници (ССНМ), Павле Беловски. 

„Во секоја редакција или медиум 
има одредени проблеми околу ра-
ботничките права. Се разбира, во не-
кои медиуми ситуацијата е подобра, 
особено во оние што се во државна 
сопственост, но и таму бележиме не-
достатоци. Најглавни проблеми со 
кои во последно време се соочуваат 
новинарите и медиумските работни-
ци се доцнење на исплата на платите, 
несоодветен број на денови за одмор, 
неисплаќање на додатоци за 
прекувре- мена работа 
или пак, н е ц е л о с н а 
исплата на дода-
токот за работа во 
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недела. Се разбира постојат и одре-
дени индивидуални прекршувања на 
работничките права и онаму каде што 
има синдикална организација на нив 
соодветно се одговара“, посочува Бе-
ловски.

За избегнување на подметнувања 
во членови во договорите за работа, 
Беловски предупредува да не се пот-
пишува ништо, без претходно да се 
прочита, и за евентуални нејаснотии 
да се консултира правно лице.    

„Сите работници генерално, а со 
тоа и новинарите и медумските ра-
ботници, треба да внимаваат на една 
најзначајна работа, а тоа е да не пот-
пишуваат ништо без да прочитаат. Тоа 
значи, да го земат договорот за врабо-
тување, како и кој било друг документ 
од работен однос, да го прочитаат и 
доколку е можно да се консултираат 
со правник. Дури потоа да стават пот-
пис и, секако, првиот синдикален совет 
е да се потпишат на секоја страница од 
договорот“, советува претседателот на 
ССНМ.

Беловски забележува и на „загла-
веноста“ во парламентот на измените 

во Кривичниот законик со кои се 
предвидува напад врз новинар и 
медиумски работник да се трети-
ра како напад врз службено лице 
и во тој случај да се дејствува по 
службена должност. Измените, 
кои ги застапуваат новинарските 
здруженија и организации, се на-
оѓаат во собраниска процедура, 
но никако да се најдат на дневен 
ред пред пратениците.

„За жал, веќе долго време само 
апелираме и лобираме, законот е 
во собраниска процедура и ника-
ко да дојде на дневен ред. Ние од 
2017 година ги застапуваме изме-
ните со кои нападот врз новина-
ри и медиумски работници ќе се 

третира како напад врз службено 
лице, односно Обвинителството 
ќе мора да дејствува по службена 
должност, а се зголемени и каз-
ните. Но, за жал, пратениците сè 
уште не најдоа потреба, еве веќе 
и по една година, да ги усвојат тие 
измени кои многу ќе придонесат 
за безбедноста на новинарите и 
на медиумските работници, би-
дејќи знаеме дека неказнивоста 
која беше главна карактеристика 
кога се во прашање нападите врз 
новинарите е главниот фактор кој 
мотивира нови и нови напади“, ко-
ментира Беловски.

Самостојниот синдикат на но-
винари и медиумски работници 
е дел од групата на субјекти кои 
не се вклучени во преговорите со 
Владата за измените во Законот 
за работни односи, иако во ми-

Беловски забележува 
и на „заглавеноста“ 

во парламентот 
на измените во 

Кривичниот законик 
со кои се предвидува 
напад врз новинар и 

медиумски работник 
да се третира како 
напад врз службено 
лице и во тој случај 
да се дејствува по 

службена должност. 
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натото имаше свои претставници на 
преговарачка маса. На Беловски не му 
се познати причините за тоа, но изра-
зува надеж дека, сепак, ќе има покана 
од Владата за учествво во дискусија-
та.

„За жал, сè уште не знаеме зошто 
не сме вклучени во преговорите за из-
мените на Законот за работни односи. 
ССНМ беше дел од дебатата и работ-
ната група минатиот пат кога се мену-
ваше законот. Тогаш дадовме повеќе 
соодветни и конструктивни предло-
зи, меѓу кои, на пример, за драстично 
скратување на времето за работа под 
договор на определено време, дел од 
законот кој е многу значаен за меди-
умските работници бидејќи со тие до-
говори се правеа разни злоупотреби. 
Се надеваме дека и овојпат, сепак, ќе 
нè вклучат во преговорите за законот, 
не само нас туку и други чинители во 
општеството кои даваат значаен при-
донес во заштитата на работничките 
права“, заклучи Беловски.

Впечатокот дека работничките 
права во Македонија се наоѓаат на 
ниско ниво го дели и Бобан Илијев-
ски, новинар кој години е фокусиран 

на областа на работните односи. Вели 
дека таквата состојба не е нешто ново 
во општеството, присутна е со години 
наназад и не е оптимист оти во блис-
ка иднина би можела да се поправи. 

ГАЗДИТЕ ИМААТ 
ПОГОЛЕМИ ПРАВА 
ОД РАБОТНИЦИТЕ

„За жал, газдите се оние кои има-
ат поголеми права од работниците, а 
од друга страна, Македонија се сме-
та за социјална држава што е еден 
голем парадокс. Поразително е тоа 
што самата држава, односно Владата 
ги прекршува правата на работници-
те од јавниот сектор, чиј работодавач 
е. Ова го има потврдено и Светската 
Конфедерација на синдикати, која 
Македонија ја има рангирано заедно 
со државите од Третиот свет, објасну-
вајќи дека има системско кршење на 
работничките права, а тоа значи дека 
самата Влада ги прекршува. Мое ми-

Павле Беловски, претседател на Самостојниот 
синдикат на новинари и медиумски работници 
(ССНМ) 

 Бобан Илијевски, новинар кој долги години е фокусиран на 
областа на работните односи, смета дека прекршувањата 

на правата не се новитет во општеството. Присутни се, 
вели тој, години наназад, присутни се и сега и не е оптимист 

дека нешто би се сменило во блиска иднина
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слење е дека тоа се одразува и во 
приватниот сектор, каде работодава-
чите, гледајќи дека државата не ги по-
читува законите од сферата на трудот, 
го прават истото“, изјави Илијевски.

Најгрубите прекршувања, според 
него, се однесуваат на неисплаќањето 
на законски загарантираната мини-
мална плата. 

„Има случаи во кои на работници 
им се исплаќа плата по 2 денара, 100 
или 1,000 денари, но и воопшто. Само 
за месец април, на 90,000 работници 
не им се исплатени плати, што е огро-
мна бројка. Грубо се крши и правото 
на регрес за годишен одмор, не се ис-
плаќаат додатоци на плата, како ми-
нат труд, работа за време на викенд, 
празник итн.“, истакнува тој. 

Според Илијевски, колективните 
договори во земјава се почитуваат се-
лективно. При потпишувањето на до-
говор за засновање на работен однос, 
според него, лицата да внимаваат на 
тоа кои обврски ќе ги имаат, да обр-

нат внимание дали има член во дого-
ворот којшто би наложувал кратење 
на платата од страна на фирмата, што 
е противзаконски и, секако, консулта-
ција со правник.

Во делот на најавените измени на 
Законот за работни односи, Илијевски 
не е сигурен колку ќе се применуваат 
во пракса. Тој укажува на потребата за 
зголемување на родителското отсу-
ство од 9 на 12 месеци, што е предви-
дено и според надлежните, меѓутоа и 
на потребата од прецизирање на ра-
ботата на далечина што произлезе од 
периодот на пандемијата на ковид-19.    

Како еден од најголемите пробле-
ми со кои се соочуваат работниците, 
Илијевски го истакна непочитување-
то на законски загарантираната мини-
мална плата. 

„Постојано се провлекува тоа. 
Често се случува да ми пишат на со-
цијалните мрежи или да прочитам во 
коментар дека на некој му е исплатена 
плата под законски загарантираниот 

минималец. Тој проблем е најчест во 
приватниот сектор и за истиот има 
едноставно решение - Управата за јав-
ни приходи да воведе систем кој нема 
да дозволува да се исплаќа плата под 
минималната. Тоа е единствениот на-
чин за да се спречи непочитувањето 
на правото на минимална плата“, сме-
та Илијевски.  

Илијевски посочува и на праксата 
за непочитување на правото на испла-
та на регрес за годишен одмор. Тоа, 
како што вели, го има почувствувано 
и на своја кожа. 

„Сè уште постои пракса одреде-
ни работодавачи да исплатат К15, а 
потоа да ги побараат парите назад. 
Мене лично тоа ми се има случено. 
Ова го потврдува и Државниот ин-
спекторат за труд, според кој најмно-
гу пријави во 2021 година има токму 
за неисплаќање на К15. Во 2020 ова 
беше особени изразено поради ко-
вид-кризата“, подвлече Илијевски. 

Фото:Freepik

 Бобан Илијевски, новинар кој долги години е фокусиран на 
областа на работните односи, смета дека прекршувањата 

на правата не се новитет во општеството. Присутни се, 
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дека нешто би се сменило во блиска иднина



10

БИ
Л
ТЕ
Н

Новинарката и организаторка 
Ким Кели ги гледа неодам-
нешните синдикални актив-

ности во „Амазон“ и во „Старбакс“ 
како дел од подолгата историја на 
синдикалното движење. Компании-
те отпуштија милиони луѓе, корона-
вирусот уби многу други. Работода-
вците во паника се обидуваат да ги 
зголемат платите и да понудат по-
волности како одговор на „Големата 
оставка“ (Great Resignation). Повеќе 
од 100.000 работници штрајкуваа 
или се закануваа со штрајк во текот 
на октомври 2021 година, што не-
кои го нарекоа #striketober.

ШТО НÈ НАУЧИ 
МИНАТОТО НА 
РАБОТНИЧКОТО 
ДВИЖЕЊЕ 

Искуствата 
од „Амазон“ и 
„Старбакс“ како 
насоки за иднината 
на Синдикатите

?

Над 100.000 
работници 

штрајкуваа или се 
закануваа со штрајк 

во текот на октомври 
2021 година, што 
некои го нарекоа 

#striketober

За време на пандемијата, Ким 
Кели известуваше за тие текови, 
следејќи ги условите за работа на 
рударите за јаглен, работниците 
во продавниците за храна и врабо-
тените во складиште на „Амазон“. 
Во нејзината нова книга, Fight Like 
Hell: The Untold History of American 
Labor, Кели го пренасочува фокусот 
од сегашноста за да ги нагласи ми-
натите протести, штрајкови и бор-
би. Синтетизирајќи го сопственото 
известување на Кели со архивски и 
научни истражувања, книгата слу-
жи како буквар за запознавање на 
читателите со историски настани 

кои не се широко познати или не се 
предаваат во училиштата.

Во продолжение интервјуто 
со Ким Кели објавено на The 
Atlantic:  

Морган Оме: Не-
кои историчари го 
критикуваа подна-
словот на вашата 
книга кој е „Нерас-
кажаната историја 
на американскиот 
труд“. Како би од-
говориле на нивната 

загриженост дека други научници 
работеле на раскажување на таа ис-
торија?

Ким Кели: Знам дека има кри-
тики и мислам дека тоа е ле-

гитимно и фер. Навистина 
не бев свесна колку е 

оптоварен тој термин, 
конкретно во рам-
ки на академската 
заедница. Сакав да 
ѝ оддадам почит 
на таа книга од 50-

тите, наречена „Не-
раскажана приказна 

на трудот“ од истори-
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 „Синдикатите не се непогрешливи. 
Тие не се монолитни. И тие 
се составени од луѓе. Луѓето 
понекогаш не работат за туѓи 
најдобри интереси. Има многу 
долга историја на синдикатите 
кои не се залагаат за секого, но не 
исклучуваат или дискриминираат 
одредени работници“, вели Ким 
Кели, новинарка, организаторка 
и авторка на книгата 
„Нераскажаната историја на 
американскиот труд“.

чарот Херберт М. Моријас и писа-
телот Ричард О. Боер. Тие приказни 
очигледно се веќе кажани - прво од 
работниците, потоа од архивари-
те и од документаристите, потоа 
од историчари, од академици и од 
научници кои „копаат“ во целокуп-
ниот материјал што постои. Сакав 
да ги синтетизирам информациите 
на достапен, интерсекциски начин 
и да ја изградам работата што ја 
направија со прикажување на начи-
ните на кои овие различни борби се 
вкрстуваат и како тие се однесуваат 
на актуелните прашања.

Се надевам дека со оваа книга 
ќе им покажам на луѓето дека со 

што и да се занимаваат во момен-
тот, некој друг се занимавал со ис-
тиот проблем пред 50, 100, 200 го-
дини и тие направиле нешто околу 
тоа. Историјата на трудот во оваа 
земја е толку комплицирана, кр-
вава, развлечена, срцепарателна и 
неверојатна. Можеме да ги земеме 
тие лекции во предвид, да ги при-
мениме во иднина и да се надеваме 
дека ќе се доближиме до местото 
каде што сакаме да бидеме.

Оме: Кои се некои од паралели-
те што ги забележавте меѓу акту-
елниот момент и историјата што ја 
истражувавте за вашата книга?

Кели: Луѓето ја прифаќаат оваа 
идеја за солидарност и органи-
зирање преку јазични, социјални, 
расни и родови линии и тоа е она 
што го одржува работничкото дви-
жење. Ме принудува да мислам на 
„Големиот шеќерен штрајк“ на Ха-
ваи од 1946 година. Работници беа 
претежно азиски и порторикански 
емигранти на огромни плантажи 
со шеќерна трска во сопственост 
на белци кои се збогатуваа од ра-
ботниците додека ги третираа како 
ѓубре. Шефовите ги одвоија работ-
ниците по јазик, култура и земја на 
потекло, со цел да ги спречат тие 
работници да комуницираат и да 
најдат заеднички јазик. Но, за време 
на тој штрајк, работниците најдоа 
начини да поттикнат вистинска, му-
лтирасна, мултиетничка, повеќеја-
зична солидарност на начин што им 
овозможи да победат. Истата исто-
рија се прави токму сега, со работ-
ниците на „Амазон“ во Алабама и во 
Стејтен Ајленд и со „Старбакс“.

https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/05/kim-kelly-interview-labor-unions/629716/
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/05/kim-kelly-interview-labor-unions/629716/
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Оме: Минавте многу време во 
Бесемер, Алабама, известувајќи за 
синдикатот во магацин на „Амазон“ 
во минатата година. Кои се разли-
ките меѓу тој напор за синдикат кој 
не успеа и успехот на синдикатот во 
Стејтен Ајленд?

Кели: Во случајот со Стејтен 
Ајленд, тие не ги следеа воспоста-
вените правила на игра. Органски се 
организираа, од работник до работ-
ник, да изградат независен синдикат. 
Во Бесемер, тие решија да се орга-
низираат со поетаблиран Синдикат, 
Синдикатот за трговија на големо, на 
мало и стоковни куќи. На почетокот, 
тие не можеа да предвидат дека ко-
вид-19 ќе ги спречи организаторите 
да одржуваат состаноци, да тропнат 
на врата или навистина да се збли-
жат со некого. И тоа имаше големо 
влијание.

„Амазон“ успеа да го менаџира 
тој класичен маневар на „трета стра-
на“ каде што рекоа „овие луѓе од 
Њујорк дојдоа и се обидуваат да се 
вмешаат во вашите пари. Тие се оби-
дуваат да ве принудат да се зачлени-
те во тој синдикат“. Јасно ми е зошто 
би се исплашиле или би биле ис-
плашени од антисиндикалната про-
паганда. Покрај тоа, организаторите 
на RWDSU и други претставници на 
синдикатот не можеа да влезат вна-
тре и да разговараат со работниците. 
Тие едноставно не можеа да се вмре-
жат на начин на кој можеа работни-
ците во објектот на Стејтен Ајленд.

Оме: Дали овој тип на организи-
рање може да се повтори во други 
магацини на „Амазон“ или дури и во 
други компании?

Кели: Кога размислувам за тоа 
што се случи во Стејтен Ајленд, ми-
слам на она што Дороти Болден 
можеше да го постигне во 60-тите 
години од минатиот век со Нацио-
налниот синдикат на домашни ра-
ботници. Таа немаше платени орга-
низатори. Таа немаше книшка. Таа 
само разговараше со своите колеги 
работници и ги организираше. И по-
бедија.

Луѓето од Стејтен Ајленд не мо-
раа да излегуваат од работничкото 
движење. Гледаме дека тоа се пов-
торува со „Старбакс“ на друг начин. 
И затоа над 200 локации на Стар-
бакс во земјата истакнаа намера да 
се обединат во синдикат. Фактот 
што тие напори се толку транспа-

рентни, претставува потенцијал за 
инспирација на други работници. Ги 
познавам тие брендови. Нарачувам 
работи од „Амазон“. Купувам кафе 
во „Старбакс“. И ако се преземаат ак-
тивности во такви џинови, можеби и 
јас ќе можам да разговарам со мојот 
шеф, можеби ќе можам да разгова-
рам со моите соработници. Може-
би и ние ќе можеме да формираме 
синдикат. Видливоста е важен дел 
од сето тоа, бидејќи не знаете што 
може да постигнете додека некој не 

ви покаже. Затоа е важно да се знае 
нашата историја и да се воспоста-
ват тие врски. Но, никогаш нема да 
сфатиме каде треба да бидеме, ако 
не можеме да погледнеме наназад, 
да направиме споредба и да видиме 
колку далеку сме веќе стигнати.

Оме: Дали солидарноста е до-
волна за организаторите да се раз-
виваат против тактиките како што 
„Амазон“ забранува одредени тер-
мини во апликацијата за разговор 
на работниците или „Старбакс“ за-
качува флаери со лажни твитови од 
сметката на синдикатот?

Кели: Би сакала да видам некак-
ва акција од владата за да го ограни-
чи еклатантното, бесрамно разби-
вање на синдикатот кој има дозвола 
да се развива и „цвета“. Едно нешто 
за кое сум навистина возбудена е на-
чинот на кој Националниот одбор за 
работни односи, под водство на ге-
нералниот советник Џенифер Абру-

цо „оформил заби“ и ги покажува. 
Веројатно тоа е најпроработничката 
НЛРБ што некогаш сум ја видела во 
мојот живот, бидејќи активно и мно-
гу јавно се спротивставува на вос-
поставените антиработнички нор-
ми. Минатиот месец, Абруцо објави 
белешка во чија основа се вели дека 
„треба да се ослободиме од состано-
ците на заробената публика“. Тоа е 
важно, НЛРБ може да направи мно-
гу, но би можела да направи уште 
повеќе ако има соодветно финанси-

рање и соодветно екипирање.
Оме: Интересно, го споменавте 

Абруцо, бидејќи претседателот Џо 
Бајден се обидува да се прикаже се-
беси како просиндикален претседа-
тел, дури велејќи дека има намера 
да биде најпросиндикалниот претсе-
дател во историјата. Се чинеше дека 
претседателот Доналд Трамп емиту-
ва културен афинитет за членовите 
на синдикатот, па дури и за одреде-
ни синдикати. Но, во исто време, тој 
се спротивстави на просиндикално-
то законодавство и го отежна начи-
нот за луѓето да се синдикализираат. 

Кели: Тоа е класична игран-
ка на републиканците: користење 
на одредени видови на работници 
како реквизити и потоа целосно на-
пуштање штом ќе дојдат на власт. 
Кога го покривав штрајкот на Warrior 
Met Coal во Алабама, избраните 
функционери на рударите беа репу-
бликанци и никој од нив не се појави. 

 Компаниите 
отпуштија 

милиони луѓе, 
коронавирусот 

уби многу други. 
Работодавците 

во паника се 
обидуваат да 

ги зголемат 
платите и 

да понудат 
поволности 

како одговор 
на „Големата 

оставка“ (Great 
Resignation)
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Републиканците сакаат да користат 
одредени типови на работници како 
пиони во нивната културна војна. 

Оме: Не сите Американци има-
ат желба да бидат во Унија. Дали 
постои опасност да се претпостави 
дека тие работници се едноставно 
погрешно информирани или заве-
дени, наместо да се земат предвид 
причините за нивното противење?

Кели: Во право сте, секој не сака 
да влезе во синдикат. Она што ор-
ганизаторите треба да ги прашаат 

е „Дали вие сте против синдикатот 
- Зошто? - Дали сте биле порано во 
синдикат и сте имале лошо иску-
ство? - Дали сте слушнале лоши ра-
боти од ваши пријатели кои се чле-
нови на синдикати? - Дали не знаете 
многу за нив, но не им верувате? - Од 
каде доаѓа? - Кога ќе знаете кои се 
нивните причини, потоа можете да 
работите на нивно решавање.

Синдикатите не се непогре-
шливи. Тие не се монолитни. И тие 
се составени од луѓе. Луѓето поне-
когаш не работат за туѓи најдобри 
интереси. Има многу долга историја 
на синдикатите кои не се залагаат за 
секого, но не исклучуваат или дис-
криминираат одредени работници. 
Мислам дека е важно овие прашања 
и предизвици да бидат дел од на-
шата амбиција за организираното 
работничко движење, за да бидеме 
подготвени да одговориме искрено 
и да бидеме искрени за прашањата 

во рамки на движењето и за недос-
татоците, но и јасно да бидеме за 
огромните придобивки што доаѓаат 
од синдикалниот договор и синди-
калната работа.

Оме: Многу од тие рудари за ја-
глен се христијански, конзервативни 
поддржувачи на Трамп. Дали поде-
леноста меѓу партиите за работните 
прашања го отежнува или оневозмо-
жува членството на тие работници 
во работничко движење?

Кели: Една од причините по-

ради која внимателно го покривав 
штрајкот на јаглен во Алабама е тоа 
што некои од членовите ги сменија 
своите политички перспективи. 
Имаше луѓе кои ги запознав на сами-
от почеток кои со задоволство би се 
опишале како конзервативен репу-
бликанец. Но, за време на штрајкот, 
тие видоа кој ги игнорира. Во основа 
сите нивни републикански државни 
претставници. Некои луѓе се сретнаа 
со Берни Сандерс и сега се опишува-
ат себеси како социјалисти. Некои 
луѓе останаа исти. Луѓето не се мо-
нолит. Но, тие знаат како изгледа да 
се потпираат на нивните заедници и 
нивните семејства и на работничкото 
движење, наместо да ги гледаат ра-
ботите низ оваа бинарно демократ-
ско-републиканско сочиво. Многу 
луѓе живеат во таа сива зона, на сре-
дината, и оттука доаѓаат промените 
и напредокот.

Оме: Чувството за синдикат кај 

Американците е на највисоко ниво 
од 1965 година. Во исто време, член-
ството во синдикат останува ниско, 
10,3 проценти според Бирото за ста-
тистика на трудот, што е исто како 
и во 2019 година. Зошто организа-
торите не можеа да го преточат ова 
ниво на јавна поддршка во значајни, 
трајни законски измени кои би го 
зајакнале работничкото движење?

Кели: Многу луѓе сакаат да се 
вклучат, но законите за работни 
односи сè уште исклучуваат многу 
луѓе од организирање, вклучително 
и земјоделски работници и незави-
сни изведувачи. Имаме работа со 
мамурлакот од ерата на Реган, со 
вирулентно антиработничко законо-
давство, закони за право на работа и 
агресивна пропаганда против синди-
катот. Можеби треба малку да раз-
мислуваме надвор од рамката. Ако 
на работниците им е толку тешко да 
се приклучат на традиционалните 
синдикати, сè уште има работи што 
можеме да ги направиме. Изникнаа 
многу независни напори предводени 
од работници, како што се синдика-
тот на „Амазон“ во Стејтен Ајленд и 
„Хејмаркет Пол“ колективот, група 
црнци, домородни и транссексуални 
работници во Портланд, Орегон, кои 
создадоа неверојатно силна заед-
ничка програма за помош.

Многу луѓе не пораснале во 
синдикално домаќинство. Јас сум 
синдикат од трета генерација, но не 
многу луѓе веќе можат да го кажат 
тоа.

Оме: Го истакнувате штрајкот 
на Организацијата на професионал-
ни контролори на воздушниот со-
обраќај од 1981 година и одговорот 
на Роналд Реган, како пресвртница за 
слабеење на моќта на синдикатите и 
нивната способност да се заканува-
ат со штрајкови за да бараат акција. 
Што треба да се случи за синдика-
тите да ја вратат силата што ја имаа 
пред PATCO?

Кели: Како и секогаш, мислам 
дека напредокот мора да дојде одоз-
дола, од извршната и од законодав-
ната гранка. Имаше моменти кога 
одредени администрации направија 
повеќе за да помогнат на тој начин, 
но во голема мера, целиот напредок 
дојде од работничката класа и од си-
ромашните граѓани. И мислам дека 
така и ќе остане.

Фото: equitablegrowth.org

 „Многу луѓе сакаат да 
се вклучат, но законите 
за работни односи сè 
уште исклучуваат многу 
луѓе од организирање, 
вклучително и 
земјоделски работници 
и независни изведувачи. 
Имаме работа со 
мамурлакот од ерата 
на Реган, со вирулентно 
антиработничко 
законодавство, закони 
за право на работа и 
агресивна пропаганда 
против синдикатот“, 
коментира Кели
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ПРАШАЊА ШТО НОВИНАРИТЕ 
ТРЕБА ДА ИМ ГИ ПОСТАВАТ НА ФИФА 
И НА КАТАРСКИТЕ ВЛАСТИ 
ЗА ЗЛОУПОТРЕБА НА ПРАВАТА

Кражби на плати 
на странски 
работници и 
мистериозни 
смртни случаи 
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ПРАШАЊА ШТО НОВИНАРИТЕ 
ТРЕБА ДА ИМ ГИ ПОСТАВАТ НА ФИФА 
И НА КАТАРСКИТЕ ВЛАСТИ 
ЗА ЗЛОУПОТРЕБА НА ПРАВАТА

Кражби на плати 
на странски 
работници и 
мистериозни 
смртни случаи 

Новинарите, навивачите и 
фудбалските здруженија 
требаше да го притиснат и 

раководството на Светската фуд-
балска асоцијација (ФИФА), но и 
катарските власти за човекови-
те права во заливската држава, 
особено правата на работниците 
мигранти, жените и лезбејките, 
хомосексуалците, бисексуалците 
и трансродовите лица (ЛГБТ) за 
време на 72-от Конгрес на ФИФА 
на крајот на март, а во пресрет на 
Мундијалот што требаше да се 
одржи на крајот на оваа година  

Организациите за човекови 
права, синдикатите и медиумите 
од 2010 година постојано доку-
ментираат случаи на неконтро-
лирано кршење на човековите 
права во земјата домаќин на СП 
2022, особено на работниците 
мигранти, и широко распростра-
нета кражба на плати, високите 
такси за работно место, необјас-

нетите смртни случаи, одземање-
то на пасоши, итн. Катар, со многу 
помпа, воведе неколку реформи, 
меѓутоа, се чини, задоцнети, се 
покажаа страшно несоодветни и 
слабо се спроведуваат во пракса. 
Властите, сепак, не направија се-
риозни законски реформи за теш-
ките форми на дискриминација 
врз жените и ЛГБТ заедницата, 
пишува „Human rights watch”.

Ова се 10 важни прашања што 
треба да ги поставите:

1 Зошто ФИФА продолжува да 
го фали реформскиот процес 

на Катар и покрај тековните пре-
кршувања на човековите права во 
земјата?

И покрај постојаните преду-
предувања и конкретни докази за 
прекршување на правата, ФИФА 
недоволно ја искористи својата 
моќ или овластувања за да из-
врши притисок врз Катар да ги 
исполни своите реформски вету-
вања. Наместо тоа, ФИФА го при-

кри бавниот напредок на земјата 
и се залагаше за реформскиот 
наратив на властите, базиран на 
благосостојбата на работниците 
што очигледно не ја одразува ре-
алноста за мигрантите.

ФИФА, исто така, не успеа 
ефективно да ги истакне другите 
репресивни закони за слободата 
на печатот, правата на ЛГБТ за-
едницата и правата на жените. 
ФИФА не само што беше лош 
менаџер за заштита и унапреду-
вање на човековите права во Ка-
тар, туку, исто така, не ги исполни 
своите обврски за човекови права 
според водечките принципи на 
Обединетите Нации (ОН) што беа 
усвоени во 2016 година. Според 
нив, ФИФА треба да ги засили 
напорите за репарација на илјад-
ниците работници мигранти или 
нивните семејства кои доживеале 
злоупотреба, вклучително и не-
објаснета смрт, за Светското пр-

венство во 2022 година да биде 
возможно.

Одлуката на ФИФА да ја до-
вери кандидатурата за домаќин 
на Светското првенство во 2022 
година на Катар и самата беше за-
главена во контроверзии, почну-
вајќи од наводите на американ-
ското Министерство за правда 
дека претставници на ФИФА 
биле поткупени за доделување 
на организацијата на Мундијалот. 
ФИФА, сепак, ја донесе одлуката 
и покрај лошиот имиџ на Катар за 
почитување на човековите пра-
ва и огромниот инфраструктурен 
дефицит, свесна дека проектот ќе 
зависи од работата на ранливите 
мигранти.

2 Зошто работниците мигранти 
во Катар сè уште не добиваат 

плата и покрај најавените работ-
ни реформи?

Во март во 2022 година, „Хју-
ман рајтс воч“ објави дека плати-
те на работниците во Bin Omran 

И покрај постојаните предупредувања и конкретни докази 
за прекршување на правата, ФИФА недоволно ја искористи 

својата моќ или овластувања за да изврши притисок врз 
Катар да ги исполни своите реформски ветувања

https://www.hrw.org/news/2022/03/29/10-questions-journalists-should-ask-fifa-and-qatari-authorities-about-rights-abuses
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Trading and Contracting (BOTC), 
истакната катарска трговска и 
градежна фирма, доцнеле и до 
пет месеци. Проектите на BOTC 
вклучуваат уредување и изведба 
на подземни комунални работи за 
стадионот Ал Бајт на кој што ќе се 
одигра првиот натпревар.

Истражувањето на „Хјуман 
рајтс воч“ открива дека кражбата 
на платите е системски неуспех на 
Катар, при што многу работодава-
чи успеваат да се извлечат од тоа. 
Работниците сè уште се принуде-
ни да плаќаат високи такси за до-
бивање на работни места во Катар 
што чинат меѓу 700 и 2.600 аме-
рикански долари. Ова значи дека 
тие се „заглавени“ во долгови уште 
пред да пристигнат во Катар, што 
ги прави ранливи на злоупотреба и 
должничко ропство.

Компаниите честопати задр-
жуваат договорно загарантирани 
плаќања за прекувремена работа 
и бенефиции на крајот на услугата, 
редовно ги прекршуваат своите до-
говори со мигрантите и минуваат 
неказнето. Работниците истакну-
ваат случаи во кои работодавачите 
едноставно престанале да исплаќа-
ат плати, а тие честопати се мачеле 
да купат храна.

3 Зошто катарската влада не 
објави официјална статистика 

за вкупниот број на смртни случаи 
на работници мигранти по нацио-
налност, сектор и причина, меѓу 
другото?

Едно од најистакнатите пра-
шања за правата, откако Катар во 
2010 година беше прогласен за до-
маќин на СП 2022, е необјаснетата 
смрт на илјадници работници миг-
ранти.

И покрај глобалното внимание 
и постојаниот притисок врз катар-
ските власти за транспарентност, 
тие не успеаја да објават доволно 
податоци за смртните случаи на 
работници. Според тоа, бројките во 
јавниот дискурс варираат во голе-
ма мера. Катарските власти велат 
дека бројот на смртни случаи на 
странци меѓу 2010 и 2019 година е 
15.021 за сите возрасти, професии 
и причини. Но, бидејќи податоците 
не се ниту разделени, ниту сеоп-
фатни, тешко е да се направи каква 
било значајна анализа за смртните 
случаи на работници мигранти.

4 Дали ФИФА и катарските 
власти имаат некакви планови 

за обесштетување на семејствата 
на работниците мигранти кои мис-
териозно загинаа во Катар за да го 
овозможат Светското првенство?

Според истрагата на „Гардијан“, 
69 отсто од смртните случаи на ра-
ботниците мигранти од Индија, од 
Непал и од Бангладеш меѓу 2010 
и 2020 година биле заведени со 
„природни причини“. Според из-
вештаите на Врховниот комитет на 
Катар за напредокот на благосос-
тојбата на работниците, во 18 од 
33 смртни случаи што се регистри-
рани меѓу октомври во 2015 година 
и октомври во 2019 година се наве-
дени „природни причини“ за настап 
на смртта, „срцев удар“ или „акут-
на респираторна инсуфициенција“, 
термини кои ја замаглуваат основ-
ната причина за смртните случаи, 
како што е топлотниот стрес, и 
оневозможува да се утврди дали 
тие можеби се поврзани со услови-
те за работа.

Кога смртните случаи се при-
пишуваат на „природни причини“ 

и се категоризираат како да не се 
поврзани со работата, законот за 
работни односи на Катар не пред-
видува компензација на семејства-
та, оставајќи многу од нив во си-
ромаштија во отсуство на нивниот, 
често, единствен давател на при-
ходи. За земја со високо напреден 
здравствен систем, неразбирлива 
е недостапноста на транспарентни 
податоци за смртните случаи, но и 
да не се спроведуваат истраги за 
смртните случаи, туку едноставно 
да се припишуваат на „непозна-
ти“ или „природни причини“. 
Тоа не ги спречува идните 
смртни случаи, ниту пак 
им дава утеха на ожа-
лостените семејства 
кои се оставени во 
темнина.

Во март во 2022 година, „Хјуман 
рајтс воч“ објави дека платите на 

работниците во Bin Omran Trading and 
Contracting (BOTC), истакната катарска 

трговска и градежна фирма, доцнеле и до 
пет месеци 
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5 Како катар-
ските власти и 

ФИФА планираат да ги 
заштитат работниците 

мигранти во Катар, особе-
но градежните работници, 
чија работа може привремено 
да биде засегната во периодот 
на турнирот?

„Хјуман рајтс воч“ доби цир-
куларно писмо од катарските 
власти за јавни работи во кое се 
бара од компаниите да ја намалат 

работната сила на мигранти од 21 
септември во 2022 година до 18 ја-

нуари 2023 година. Според правата 
на мигрантите, градежните компании, 

првенствено подизведувачи, исто така 
споделија дека директивата им била 

неформално соопштена.
Со таа политика треба да се избегнат 

негативни ефекти врз правата на работ-
ниците мигранти, вклучително и непра-
ведно отпуштање од работа и кражба на 
плата преку одбивање на платено отсу-
ство, исплати по завршување на работата 
и отпремнини. На работниците треба да 
им биде исплатено секое отсуство што се 
принудени да го земаат, а претходно треба 
да им бидат исплатени сите плати и други 
бенефиции.

Во март во 2022 година, „Хјуман 
рајтс воч“ објави дека платите на 

работниците во Bin Omran Trading and 
Contracting (BOTC), истакната катарска 

трговска и градежна фирма, доцнеле и до 
пет месеци 
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Работниците мигранти ангажи-
рани за работа во Катар немаат мож-
ност да земат неплатено отсуство на 
подолги периоди. Голем дел од ра-
ботниците, особено неодамна анга-
жираните, имаат неподмирени заеми 
поврзани со нивните незаконски на-
метнати такси за вработување кои ќе 
продолжат да се трупаат во текот на 
месеците кога ќе се вратат дома до-
колку не им бидат платени. Работни-
ците кои се соочуваат со предвреме-
но отпуштање или чии договори нема 
да бидат обновени, треба да им се 
остави време да најдат друг работо-
давач во земјата. Таквите работници 
треба да ги добијат сите доспеани ис-
плати, вклучително и непреземеното 
време за годишен одмор, основната 
плата, платата за прекувремена рабо-
та, исплатите на крајот на службата и 
секоја отпремнина.

Важно е катарските власти и ком-
пании јасно да ги соопштат деталите 
за аранжманот на работниците, со 
воспоставени силни системи на обез-
бедување дека компаниите нема не-
потребно да ја искористат ситуација-
та за да ги измамат работниците.

6 Што ќе направат катарските 
власти и ФИФА за да ги следат и 

повикаат луѓето кои се одговорни за 
злоупотреби на работниците во ус-
лужниот сектор?

Исто како што фазата за изград-
ба на инфраструктурата за Светското 
првенство, речиси, целосно се потпи-
раше на грбот на работниците миг-
ранти кои сочинуваат над 95 отсто 
од катарската работна сила, самото 
одржување на Светското првенство, 
исто така, речиси целосно ќе зави-
си од странските работници. Тие ќе 
бидат на располагање на играчите, 
на навивачите и на другите гости, со 
ангажмани како келнери, хотелски 
работници, продавачи, домаќини, ра-
ботници на стадионот, чувари и воза-

чи. Неодамнешните докази покажаа 
дека хотелските работници и чува-
рите продолжиле да плаќаат високи 
такси за работните места. 

7 Што прави ФИФА за да обезбеди 
работниците мигранти да ја има-

ат истата слобода како и сите други 
гости на Светското првенство за вре-
ме на натпреварите, како на пример 
да ги гледаат натпреварите и да се 
мешаат со посетителите?

Фудбалот често се нарекува „нај-
важна споредна работа во светот“. 
Тоа значи дека не треба да има дис-
криминација меѓу навивачите, без 
разлика дали се работи за ниско пла-
тени работници кои ги граделе и сер-
висираат стадионите и инфраструк-
турата за Светското првенство или 
посетителите кои купиле најскапи 
билети и пристигнале од далеку. На 
работниците мигранти и на посети-
телите треба да им се дозволи да се 
мешаат едни со други. 

8 Кои чекори ги презеде ФИФА за 
да се осигура дека Катар ги под-

држува правата на жените?
Катарските власти им бараат на 

жените да имаат дозвола од нивни-
те машки старатели за венчавка, за 
студии во странство со владини сти-
пендии, за работа на многу државни 

работни места, за патување во стран-
ство до одредена возраст и за доби-
вање на некои форми на репродук-
тивна здравствена заштита. Некои 
хотели бараат од жените да имаат 
машки старател или да бидат во брак 
за резервација и престој во хотелска 
соба. Некои настани, како концер-
ти на кои се служи алкохол, дури се 
забранети за жени во Катар. Ваквите 
политики се дискриминаторски и го 
олеснуваат насилството врз жените.

Во Катар, освен тоа, нема ниту 
закон за семејно насилство, па жени-
те кои се обидуваат да побегнат од 
злоупотреба може да бидат вратени 
во семејствата, да бидат уапсени или 
да бидат испратени во психијатриски 
болници. Жените во Катар апелираа 
до властите да ги укинат таквите за-
кони. Сепак, репресивните закони кои 
ја ограничуваат слободата на изразу-
вање и на здружување, заплашување-
то од владата и вознемирувањето 
преку интернет ги спречуваат жените 
да ги оспоруваат таквите правила или 
да ги казнуваат кога го прават тоа. 

9 Какви чекори има преземено 
ФИФА за заштита на правата на 

ЛГБТ жителите во Катар?
Катар вети дека припадниците 

на ЛГБТ заедницата (лезбијки, геј, 

Истрагата на „Гардијан“ 
покажува дека во Катар, меѓу 

2010 и 2020 година, имало 
над 6.751 смртни случаи на 

луѓе од пет земји од југот 
на Азија, кои не биле ниту 

категоризирани по занимање, 
ниту место на работа
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бисексуалци и трансродови лица) 
се добредојдени во земјата и дека 
навивачите ќе можат слободно да 
го истакнуваат и веат знамето на ви-
ножитото за време на Мундијалот. 
Таквите потенцијални гости, вклу-
чително и ЛГБТ навивачите, според 
селекторот на англиската репрезен-
тација, Герет Саутгејт, биле спрече-
ни да присуствуваат на СП 2022 врз 
основа на неговата дискусија со дел 
од англиските навивачи.

Луѓето кои доживеале репре-
сија од владата, за „Хјуман рајтс воч“ 
изјавија дека катарската влада ги 
надгледува и апси ЛГБТ лицата врз 
основа на нивната онлајн активност. 
Властите, исто така, ги цензурираат 
традиционалните медиуми поврзани 
со сексуалната ориентација и родови-
от идентитет, вклучувајќи ги и луѓето 
кои покажуваат поддршка за ЛГБТ 
поединци. Тие практично ја исклучија 
ЛГБТ содржината од јавната сфера.

Предлозите дека Катар треба 
привремено да ги суспендира до-
машните закони и државните практи-
ки за време на Светското првенство 
ќе ја засили идејата дека желбата за 
ист пол и разликите меѓу половите се 
посебна преокупација на надворешни 
лица. Тоа ги остава ЛГБТ жителите на 

Катар да се борат со својата сексу-
алност и родов идентитет во репре-
сивна средина која ризикува да про-
должи по СП 2022. 

Како што Катар ги унапредува 
своите способности за мониторинг, 
вклучително и во фудбалските ста-
диони, можноста за прогонување на 
припадниците на ЛГБТ заедница-
та од Катар поради јавна поддрѓка 
на ЛГБТ правата ќе остане долго по 
заминување на странските навива-
чи. Физичките и виртуелни просто-
ри што се ослободени од надзор во 
Катар исчезнуваат, бидејќи закон за 
заштита на податоци дозволува ши-
роки исклучоци кои го поткопуваат 
правото на приватност. Дигиталното 
таргетирање е комбинирано со зако-
ни кои се насочени кон луѓе врз осно-
ва на консензуално сексуално однесу-
вање надвор од бракот.

Долгорочната правна реформа 
треба да даде приоритет на реал-

носта на ЛГБТ жителите на Катар, 
вклучително и со воведување на за-
конодавство што штити од дискри-
минација врз основа на сексуална 
ориентација и родов идентитет, он-
лајн и офлајн. Катарската влада треба 
да го укине членот 285 и сите други 
закони кои ги криминализираат кон-
сензуалните сексуални односи над-
вор од бракот.

10 Дали новинарите ќе се соочат 
со некакви ограничувања за из-

вестување во Катар доколку дојдат 
на Светското првенство?

Слободата на печатот е ограниче-
на во Катар, кој се најде на 128-то ме-
сто на светската листа за слобода на 
печатот за 2021 година. Не е јасно кој 
одредува што е „гласина“ или „лажна 
вест“ и кои стандарди ќе ги користат 
при носење на таквата определба.

Во ноември во 2021 година, 
двајца норвешки новинари кои ја 
истражуваа состојбата на странски-
те работници во Катар беа уапсени 
и задржани 36 часа. Притоа беше 

уништен и материјалот што прикажу-
ва докази за ситуацијата со работни-
ците мигранти во земјата домаќин 
на Светското фудбалско првенство. 
Исто така, и друг норвешки новинар, 
исто така, беше задржан во самица 
на 24 часа. Ваквите случаи се вооби-
чаени во Катар, што претставува ве-
родостојна закана за наративот што 
земјата се обидува да го изгради пре-
ку својата тешка машинерија за одно-
си со јавноста.

Слично на тоа, работниците миг-
ранти кои зборуваат за нивната ре-
алност и стануваат важни извори на 
информации, исто така, се изложени 
на голем ризик од итен и произволен 
притвор или депортација. 

Катар требаше да ги има сите 
очекувања за глобалниот медиумски 
интерес во деценијата пред СП 2022 
и во годината на турнирот. За катар-
ските власти или за ФИФА не треба 
да биде изненадување што новина-

рите кои доаѓаат во Катар, за време на 
турнирот ќе бидат заинтересирани за 
приказни надвор од стадионите и кој 
постигнува голови. Треба да се осигу-
раат дека ќе бидат безбедни и ќе им 
биде дозволено да ја вршат својата 
работа со мало мешање. Тие не треба 
да се соочуваат со непотребни огра-
ничувања за известување за социјал-
ни или економски прашања доколку 
сакаат да го сторат тоа. Слично на 
тоа, фановите и другите поддржува-
чи, исто така, не треба да се соочува-
ат со никакви безбедносни грижи за 
отворено објавување на социјалните 
платформи на медиумите.

Ако Катар и ФИФА навистина 
веруваат во својот реформски нара-
тив, тие треба да го гледаат доаѓање-
то на илјадници новинари и комента-
тори од целиот свет во земјата како 
важна можност да бидат сведоци на 
позитивната трансформација, а не да 
го ограничуваат нивниот пристап или 
да ги потиснуваат нивните гласови.

Фото: dw.com

Според извештаите на Врховниот комитет на Катар за 
напредокот на благосостојбата на работниците, во 18 од 33 
смртни случаи што се регистрирани меѓу октомври во 2015 

година и октомври во 2019 година се наведени „природни 
причини“ за настап на смртта, „срцев удар“ или „акутна 

респираторна инсуфициенција“
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Повеќе жени во последните 
две децении студираат но-
винарство, влегуваат во оваа 

професија во многу поголем број и 
во моментот се позастапени од ма-
жите во редакциите. И покрај зго-
лемената бројност на жените како 
новинари и медиумски работници, 
сепак, мажите сè уште се подоми-
нантни на уредничките и одлучу-
вачки позиции, ситуација која многу 
жени ја гледаат како ограничувач-
ка за уредувачката независност и 
учеството на медиумите, пишуваат 
Бојана Костиќ, Џенифер Адамс и 
Марија Шајкаш за „BalkanInsight“.
Според Елида Зилбеари, „на жени-
те се гледа како на работна сила, но 
на нив треба да се гледа и како на 
оние кои можат да носат одлуки. 
Секој може да стане новинар, но не 
секоја жена може да стане главен 
уредник и да носи тешки одлуки и 
структурни планови“.

За Тања Вуисиќ од Радио Бел-
град, зголемувањето на радио содр-
жините за феминизмот и женските 
права е еден од резултатите на зго-
лемениот број на новинарки. „Ова е 
добра работа“, вели таа, „но сепак 
не е доволно. Нѝ требаат новинар-

ки на високи позиции, но се чини 
дека работата како новинарка е 
толку високо во хиерархијата, колку 
што можат да ја дофатат. Тие треба 
да ги заземат местата и позициите 
на моќ кои, засега, се резервирани 
за мажите“.

Недоволната застапеност на 
жените во овие улоги се надопол-
нува со перцепцијата дека мажите 
кои ги имаат тие позиции честопа-
ти не успеваат да ги преземат при-
дружните одговорности или дел од 
обемот на работа, иако редовно до-
биваат признание за работата чии 
носители се жените. 

Жените како 
работна сила

ДИСКРИМИНАТОРСКИ
ПРАКТИКИ 
ВО МЕДИУМИТЕ

Продолженото работно 
време, лошото спроведување 

на Законите за работни 
односи, очигледниот родов 

јаз во платите и политиката 
обликувана од штетни 

стереотипи, придонесуваат 
за неодржлива работна 

средина за жените
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Жените како 
работна сила

„Сè што треба да се направи 
рачно и бара трчање на терен, го 
прават жени, но одлуките ги носат 
мажи. Машките новинари можат 
да поставуваат прашања, можат да 
стигнат до повисоки позиции, а по-
литичарите ги третираат со почит“, 
коментира Зилбеари.

Ентенела Ндреватај, новинарка 
од онлајн-издавачот Citizen Channel 
во Албанија, се согласува со Зилбе-
ари.

„Ние девојките ја работиме це-
лата работа, но кога станува збор за 
средба со донаторите, многу често 
воопшто не сме поканети. Разгова-
раат само со директорот и имаат 
средби со него, иако и ние учест-
вуваме и помагаме да се создаде 
и реализира проект. На почетокот 
не знаев дека вака функционира. 
Понекогаш боли кога сте вложиле 
многу труд и сте дале вистински 
придонес, а вашето име не се спо-
менува“.

Оние жени кои навистина се на-
оѓаат на раководни позиции, како 
Маја Мојсовски Рашевиќ, единстве-
ната жена уредничка на фотогра-
фија за српски дневен весник, сè 
уште се соочуваат со нерамнотежа 
кога станува збор за нивниот обем 
на работа во споредба со нивните 
машки колеги и/или претпоставе-
ни. За време на менаџерските соста-
ноци, Мојсовски Рашевиќ истакнува 
дека „вообичаено има повеќе жени 
отколку мажи, но никогаш на пози-
цијата главен уредник. 

„Никогаш не сум работела за 
жена главен уредник во дневниот 
печат во Србија. Жените обично се 
втори по ред, но и оние кои завршу-
ваат поголемиот дел од работата“, 
посочува Мојсовски Рашевиќ.

Јелка Јовановиќ, како уредник 
и на „Нов магазин“, ја зазема најви-
соката позиција на жена во хиерар-
хијата во „Данас“, независен медиум 
во Србија. Таа кратко ја резимира 
ситуацијата: „Нормално е мажот да 
биде менаџер, дури и ако не знае 
како да ја заврши работата“.

Да се   биде потценет како ра-
ботна сила има висока цена за но-
винарките, кои, исто така, се пре-
оптоварени и недоволно платени. 
Законите за работни односи во ре-
гионот нудат нормативни гаранции, 
но со неефективна имплементација 

 „Секој може да стане 
новинар, но не секоја 
жена може да стане 

главен уредник и да 
носи тешки одлуки и 

структурни планови“, 
вели Елида Зулбеари
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https://balkaninsight.com/2022/01/14/women-as-a-workforce/
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и мал до никаков надзор или мони-
торинг, во пракса, правата, како што 
се породилно отсуство, фиксно ра-
ботно време и висината на платите 
се одредуваат од сопственикот или 
од друго раководно лице во редак-
цијата. Речиси сите жени со кои раз-
говаравме пријавија дека работеле 
нередовно работно време и/или 
прекувремено. 

„Немаме официјално работно 
време, па зависи од тоа кој е шеф 
тој ден. Ако е мојата пријателка, 
која има дете како мене, ќе ми доз-
воли да завршам во пет. Ако шефот 
е уредник или нема деца, не му е 
грижа дали треба да останам до 19, 
20 или дури и 23 часот. Секогаш ти 
велат дека си новинар и мора да се 
ставиш на располагање“, објаснува 
Жана Џубур од БХРТ. 

Часовите минати во прекувре-
мена работа сами по себе значат 
и помалку време за личен развој и 
развој на вештини и, како што за-
бележува Џубур, помалку време за 
инвестирање во заедницата, вклу-
чително и особено за жените со се-
мејни и други обврски за грижа.

Ериса Крејзиу, новинарка од 
албанскиот Citizen Channel, изрази 
сличен став. 

„Работиме цело време. Дури и 
да не сме во редакцијата, работи-
ме од дома, бидејќи работата се 
базира на проекти и мораме да ги 
следиме овие активности, плус да 
објавуваме написи. Ја сакам мојата 

работа, но проблемот е разликата 
во платите, ниските плати и про-
долженото работно време“, ни рече 
Крејзиу.

Уна Хајдари сподели дел од 
своите искуства за да илустрира 
како разликите во платите и неед-
наквоста се манифестираат на раз-

лични начини. 
„Кога на некој медиум му тре-

ба новинар да известува за настан 
од терен, тие ќе испратат маж, на-
место да испратат жена. Така го 
наградуваат - со задача, но и со по-
веќе пари, бидејќи таквата работа 
на лице место е подобро платена. 
Кога ме праќаат некаде, тоа е на-
стан од полокален карактер и со 
помалку плаќање. Ова е сè уште 

дискриминација, но не е толку екс-
плицитно како разлика во платите“.

За долгогодишните новинари 
како Јелка Јовановиќ од српските 
„Данас“ и „Нови магазин“, годините 
искуство не мора да се претворат 
во плата пропорционална на маш-
ките колеги. 

„Моите машки колеги работеа 
помалку од мене и знаеја помалку 
од мене, но беа подобро платени од 
самиот почеток“, вели Јовановиќ.

Новинарките се соочуваат со 
уште една значителна пречка за на-
предување во кариерата и учество 
во медиумите - недостаток на ед-
наквост во политиките и ставовите 
за планирање на семејството. Меѓу 
интервјуираните жени кои имаат 

Што функционира: компилација 
од наоди, увиди и совети

Свесност за правата и пристап: Законите за работни односи ги 
имаат неопходните одредби за заштита на новинарките. Познавање-
то на вашите права и препознавањето кога тие се прекршени е ре-
сурс сам по себе.

Солидарност: Новинарските здруженија, синдикатите и другите 
платформи за соработка сe од суштинско значење за зголемување на 
пристапноста до медиумите и вклучување во процесите за креирање 
на политики и иницијативи за промени.

Сопственост на медиумите: Сопственоста и врските со 
политичките и деловните интереси се штетни за уредувачката 
независност, плуралноста и вистинската различност заснована на 
еднаквоста на лидерството и распределбата на ресурсите, а исто 
така ги зголемуваат приходите.
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деца, речиси сите на некој начин 
почувствувале притисок да изберат 
меѓу кариера и семејство. 

Валбона Сулче, новинарка и ис-
тражувачка од Албанија, вели дека 
жените водителки мора да ја пла-
нираат својата бременост според 
распоредот на работа: 

„Жените ја планираат своја-
та бременост во текот на летото, 
кога не се пред камера, и се враќа-
ат на екран во септември, кога се 
продолжува со програмски актив-
ности“, изјави Сулче.

Марина Риџиќ го смета нејзи-
ното платено породилно отсуство 
како привилегија на работата во 
приватниот сектор, бидејќи жени-
те кои работат во други редакции 

„често добиваат отказ ако забреме-
нат“.

Како работна сила, жените се 
соочуваат со многу пречки кои го 
оневозможуваат нивното целосно 
и значајно учество и застапеност 
во медиумите. Како ресурс, тие се 
значително потценети и ефективно 

задушени во нивната способност да 
придонесат како еднакви чинители 
и корисници на различните и плу-
ралистички медиуми. 

Кога беше замолена да иден-
тификува некои од главните преч-
ки со кои се соочуваат жените во 
редакциите, Алис Тејлор полека ги 
наброја - „долгите работни часови, 
недостигот на соодветни договори, 
постојаниот тренд на задршка од 

платите, немање на слободни де-
нови, немање на празници што за 
жена која сака да има семејство е 
многу тешка ситуација“.

Овие дискриминаторски прак-
тики на многу начини се влошени 
од почетокот на пандемијата на 
ковид-19. Жените кои работат од 
дома имаат помалку простор меѓу 
службеното и приватното и уште 
помалку ако имаат и семејни обвр-
ски. За жените стана уште потешко 
да управуваат со своето работно 
време заедно со улогите на згрижу-
вање, а со оглед на претходно спо-
менатите проблематични договори 
што се користат во голем број на 
работни средини. 

Пандемијата го направи интер-
нетот најзначаен и најискористен 
хибридно-јавен простор, каде што 
нерегулираните платформи шират 
невидени количини на погрешни 
информации/дезинформации. Про-
верувачите на факти, како Амина 
Челиковиќ од „Раскринкање“, ре-
довно се преоптоварени од големи-
от обем и природа на содржината, 
бидејќи се обидуваат само да оста-
нат во чекор. 

Марина Риџиќ сфати дека пан-
демијата ги запре нејзините плано-
ви на неодредено време. 

„Откако се вратив дома од про-
грама за стипендирање во стран-
ство, бев полна со идеи и планови и 
имав чувство дека можам да летам, 
дека треба да напредувам. Но, ра-
ководството јасно стави до знаење 
дека треба да останам на пози-
цијата што беше потребна во тоа 
време. Бидејќи бевме во период на 
ковид-19, немаше начин да напре-
дувам“, истакнува Риџиќ.

Западен Балкан не се разлику-
ва од кој било друг регион во кој 
пандемијата ги зголеми постојни-
те тензии и ги истакна штетните 
политики и практики кои ставаат 
непропорционален товар на одре-
дени заедници. Жените новинарки 
кои сносат голем дел од неплате-
ниот товар на одговорностите, како 
и гневот и недовербата во заедни-
цата, додека се борат со дискрими-
наторските практики и патријархал-
ните структури кои го попречуваат 
нивното целосно учество, секако се 
едни од нив.

Фото: Pixabay

 „Понекогаш боли 
кога сте вложиле 

многу труд и сте дале 
вистински придонес, 

а вашето име не се 
споменува, иако и 

ние учествуваме и 
помагаме да се создаде 

и реализира проект“, 
коментира Ентенела 
Ндреватај, новинарка 

од онлајн-издавачот Cit-
izen Channel во Албанија
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Нобеловата награда за мир 
во 2021 година заврши кај 
двајца новинари, што прет-

ставува ретка појава во историјата 
на доделување на престижната 
награда. 

Во центарот на светското вни-
мание беа Марија Реса, новинар-
ка со филипинско-американско 
потекло и нејзиниот руски коле-
га Дмитриј Муратов, но некол-
ку месеци подоцна се чини дека 
светската слава што ја стекнаа е 
недоволна за да ги заштити во 

нивната секојдневна работа, пи-
шуваат Монг Палатино и Роман 
Шемаков за „Global voice“.

МАРИЈА РЕСА Е РЕШЕНА 
ДА ЈА „ЗАДРЖИ ЛИНИЈАТА“

Против Реса и „Раплер“, новин-
ска компанија што таа ја основаше 
во истиот месец кога стана Нобе-
ловка, беа поднесени нови случаи 
за клевета и за сајбер клевета. Но, 
наместо да бидат заплашени, Реса 
и другите критички новинари ги 
оспорија случаите за вознемиру-

Марија Реса 
и Дмитриј 
Муратов 

станаа цел 
на зголемено 

државно 
насилство

НОБЕЛОВАТА НАГРАДА ЗА МИР НЕ НУДИ ЗАШТИТА ЗА ДВАЈЦАТА НОВИНАРИ ЛАУРЕАТИ ВО 2021 ГОДИНА

Против новинарката 
со филипинско-
американско потекло 
и „Раплер“, новинска 
компанија што таа ја 
основаше во истиот 
месец кога стана 
Нобеловка, се поднесени 
нови случаи за клевета 
и за сајбер клевета, 
додека уредникот на 
„Новаја газета“ во 
последните неколку 
месеци буквално беше 
претставен како 
непријател на руската 
нација
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Марија Реса 
и Дмитриј 
Муратов 

станаа цел 
на зголемено 

државно 
насилство

НОБЕЛОВАТА НАГРАДА ЗА МИР НЕ НУДИ ЗАШТИТА ЗА ДВАЈЦАТА НОВИНАРИ ЛАУРЕАТИ ВО 2021 ГОДИНА

вање пред судовите.
Секретарот за енергетика во 

филипинската влада, во декември 
во 2021 година, поднесе жалба за 
клевета против уредници и ме-
диумски куќи кои известуваа за 
случај на мито поврзан со контро-
верзен проект за гас. Реса беше 
меѓу оние кои беа вклучени во 
документот. По објавата на веста, 
глобалниот управен комитет на 
Коалицијата Hold the Line, кој се 
залага за отфрлање на кривичните 
случаи поднесени од филипински-
те власти против Реса, издаде соо-

пштение во кое го осудува новото 
обвинение.

„Најостро го осудуваме овој 
последен законски чин против 
Марија Реса и „Раплер“. Жалбата е 
јасно поврзана со државата, поли-
тички е мотивирана и се надеваме 
дека обвинителот нема да ја прет-
вори оваа жалба во уште едно 
кривично обвинение за клевета 
против Реса и нејзините колеги“.

Членови на црковна група во 
март поднесоа 14 жалби за сајбер 
клевета против Реса и „Раплер“ за 
известување за сексуална трго-

вија и други контроверзии во кои 
е вклучен и нивниот водач кој има 
блиски врски со филипинскиот 
претседател Родриго Дутерте. Не-
кои од жалбите се веќе се отфрле-
ни. 

„Кога „Раплер“ соработуваше 
со Комисијата за избори (Комелек) 
во спроведувањето на информа-
тивни активности во врска со из-
борите, а за да се спротивстави на 
дезинформациите, владиниот ге-
нерален правобранител жестоко 
се спротивстави на ова и иницира-
ше петиција против оваа соработ-

Скриншот од каналот на Јутуб за 
Нобеловата награда со Реса на ле-
вата страна и Муротов од десната 
страна додека чекаат да им биде 
врачена Нобеловата награда за 

мир за 2021 година

https://globalvoices.org/2022/05/05/for-acclaimed-journalists-maria-ressa-and-dmitry-muratov-winning-a-nobel-peace-prize-offers-no-protection/
https://globalvoices.org/2022/05/05/for-acclaimed-journalists-maria-ressa-and-dmitry-muratov-winning-a-nobel-peace-prize-offers-no-protection/
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ка. Поради политички притисок, 
договорот беше раскинат, иако 
„Раплер“ е партнер на „Комелек“ 
од 2013 година, а Реса ја повика 
Комисијата за избори да остане 
независна“, беше наведено во ре-
акцијата на Реса и „Раплер“.

Реса во април се придружи 
на другите загрижени граѓани во 
поднесувањето на жалба против 
портпаролот на владината анти-
комунистичка оперативна група 
за постојано означување на нови-
нари, опозициски лидери и акти-
висти. Во случајот, Реса постојано 
беше означувана како „државен 
непријател“, додека „Раплер“ беше 
означена како „сојузник и гласно-
говорник“ на вооружените кому-
нистички бунтовници (CPP-NPA). 
Етикетирањето наиде на осуда од 
групите за човекови права, затоа 
што официјални лица го корис-
тат за произволни обвинувања на 
нивните критичари дека ја поддр-
жуваат работата на комунистите и 
терористите.

МУРАТОВ ГО ЗАТВОРА СВОЈОТ ВЕСНИК 
И ГО НАПАДНАА СО ЦРВЕНА БОЈА

Муратов, исто како Реса, бук-
вално беше претставен како не-
пријател на руската нација во по-

следните неколку месеци. „Новаја 
Газета“, весникот каде што работи 
како уредник, беше еден од рет-
ките преостанати независни ме-
диуми во земјата, заедно со интер-
нет телевизијата „Дожд“ и радио 
станицата „Ехо Москва“. Откако 
Русија ја започна својата инвазија 

на Украина на 24 февруари во 
2022 година, повеќето критични 
медиуми донесоа одлука да прес-
танат со работа и да го евакуираат 
својот персонал, бидејќи не сакаа 
да работат под уште построги за-
кони за цензура. „Новаја Газета“, во 
меѓувреме, донесе одлука да се 
прилагоди на новонастанатите ус-

лови и да продолжи да известува 
за војната од еден поинаков агол 
за домашната публика.

Рускиот парламент на 4 март 
донесе закон за „лажни информа-
ции“ во медиумите и го искористи 
за блокирање на веб-страниците 
на „Би-Би-Си“, „Гласот на Америка“ 

и Радио Слободна Европа, дефи-
нирајќи што е соодветно покри-
вање на војната: Во него се инси-
стира на користење на терминот 
„специјална воена операција“, а 
за „несоодветно информирање“ е 
предвидена и потенцијална казна 
затвор до 15 години.

„Новаја Газета“, сепак, про-Марија Реса / фото: Scroll.in

Реса во април се придружи на граѓанската жалба против 
портпаролот на владината антикомунистичка оперативна 

група за постојано означување на новинари, опозициски 
лидери и активисти. Во случајот, таа постојано беше 

означувана како „државен непријател“, додека „Раплер“ беше 
означен како „сојузник и гласноговорник“ на вооружените 

комунистички бунтовници (CPP-NPA)

Додека светот 
на почетокот 
на овој месец (3 
мај) го одбележа 
Светскиот 
ден на слобода 
на печатот, 
работата на 
новинарите кои 
се осмелуваат 
да ги оспорат 
официјалните 
наративи, да 
истражуваат 
корупција 
и државни 
криминали 
останува опасна 
мисија

Добитникот на Нобеловата 
награда за мир полиен со црвена 
боја во рускиот про-воен напад 

во воз во Москва, Русија 
/ фото: Телеграм
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должи да известува за војната 
повеќе од еден месец по инвазија-
та, избегнувајќи одреден наратив 
и правејќи креативна употреба 
на слики, хумор и алузии што се 
јасни за повеќето руски читате-
ли. Сепак, откако новинарите 
на весникот објавија интервју со 
претседателот на Украина, Воло-
димир Зеленски, публикацијата на 
28 март доби заканувачко преду-
предување од „Роскомнадзор“, фе-
дерален регулатор за медиуми на 
Русија. Во исчекување на парични 
и затворски казни, „Новаја Газета“ 
на крајот го прекина целото извес-
тување и ги избриша сите содржи-
ни за конфликтот.

Но, нападите врз Муратов не 
застанаа тука. Тој се изложи на 
уште посилни напади, откако до-
биената Нобелова награда ја пос-
вети на новинарите на весникот 
кои беа убиени за нивната работа 
- Јуриј Шчекочихин, Игор Домни-
ков, Ана Политковскаја, Анаста-
сија Бабурова, Станислав Марке-
лов и Наталија Естемирова. Покрај 
тоа, сумата од еден милион аме-
рикански долари што доаѓа со на-
градата, уредничкиот колегиум на 
„Новаја газета“ ја подели со Фон-
дацијата „Круг на добрина“, група 
која им помага на деца со ретки 
болести и други филантропски и 
новинарски цели. Муратов го даде 

својот медал за Нобеловата на-
града на аукција за да ги поддржи 
Украинците кои се раселени по ру-
ската инвазија.

Работите ескалираа на 7 ап-
рил, кога Муратов беше нападнат 
во воз, со црвена боја со ацетон. 
Снимката од нападот по некол-
ку часа беше објавена на каналот 
Сојуз З на Телеграм во која се на-
ведува следново:

„Како што ветивме, нашите 
ветерани во блиска иднина ќе ги 
потсетуваат нашите „големи па-
триоти“ дека крвта на нашите 
славни синови нема да остане без 
одговор. Гледате копилиња како 
Украинците ја смислија „трагедија-
та Буча“ и во исто време ја поддр-
жувате оваа лага, но не забележу-
вате како на нашите момци им се 
сечат грлата! Ќе дојдеме кај секој 
од вас, само почекајте!!!“.

Додека основачите на групата 
негираа дека стојат зад инциден-
тот, истрагата на „Новаја Газета“ 
поврза две лица со нападот - Илја 
Марковец и Николај Трифонов и 
посочи дека постои загриженост 
за начинот на кој руската држава 
го разгледува случајот:

„Повреда на наредбата на МВР 
која го регулира постапувањето 
на полицијата на местото на про-
тивправното дејствие, не е извр-
шен увид на местото на настанот, 
не се земаат перења со боја, не се 
одземени мостри облека - со дру-
ги зборови, не се преземени дејст-
вија за итно утврдување на сите 
околности на кривичното дело“.

Разузнавачките служби на 
САД заклучија дека зад нападот 
стојат руски разузнавачки служби.

Додека светот на почетокот 
на овој месец (3 мај) го одбележа 
Светскиот ден на слобода на пе-
чатот, работата на новинарите кои 
се осмелуваат да ги оспорат офи-
цијалните наративи, да истражу-
ваат корупција и државни крими-
нали останува опасна мисија. Дури 
и добитниците на Нобеловата на-
града се изложени на личен ризик, 
додека оние помалку познатите, 
но кои вршат слична работа, сега 
се соочуваат со уште поголема ве-
ројатност да бидат загрозени.

„Новаја газета“, пак, донесе одлука да се прилагоди на 
новонастанатите услови по руската инвазија на Украина 
и да продолжи да известува за војната од еден поинаков 

агол за домашната публика. Но, на крајот, сепак, го прекина 
целото известување и ги избриша сите содржини за 

конфликтот по објавеното интервју со претседателот на 
Украина, Володимир Зеленски
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Македонија се најде на 57-
то место на најновиот из-
вештај на „Репортери без 

граници“ што го мери индексот 
на слобода на медиуми во светот. 
Националното позиционирање за 
2022 година претставува „скок“ за 
33 места во споредба со лани. На 
листата на организацијата, која оваа 
година користи нова методологија, 
се рангирани 180 држави.  

Слободата на медиумите, со-
гласно новата методологија на 
„Репортери без граници“, се дефи-
нира како „ефикасна можност за 
новинарите, како поединци, така 
и групи, да прават селекција и да 
произведуваат и шират вести и ин-
формации од јавен интерес, како 
и без закани по нивната физичка и 
ментална безбедност“. Таа опфаќа 
пет нови индикатори: политички 

„Скок“ на 
Македонија 
за 33 позиции, 
врвот за 
скандинавските 
земји 

ИЗВЕШТАЈ НА „РЕПОРТЕРИ БЕЗ ГРАНИЦИ“ ЗА ИНДЕКСОТ НА СЛОБОДА НА МЕДИУМИ ВО СВЕТОТ ЗА 2022 ГОДИНА

Земјава се најде на 
57-то место на најновиот 
извештај на „Репортери 
без граници“ за кој оваа 
година се користеше нова 
методологија и кој опфаќа 
180 држави

контекст, правна рамка, економски 
контекст, социо-културен контекст 
и безбедност. 

„Иако новинарите не работат во 
непријателско опкружување, раши-
рените дезинформации и недоста-
токот на професионализам придо-
несуваат за опаѓање на довербата 
на општеството во медиумите, што 
ги изложува независните медиуми 
на закани и напади“, се наведува во 
извештајот. 

Иако телевизијата останува до-
минантен извор на информации, во 
него се наведува дека онлајн меди-
умите, сепак, играат важна улога. 

„Мора да се направи разлика 

меѓу професионални онлајн редак-
ции кои вработуваат професионал-
ни новинари и објавуваат оригинал-
на содржина, и поединечни портали 
кои вршат плагијат и препишуваат 
таква содржина. Исто така, постои 
голем јаз меѓу гледаноста и довер-
бата, најгледаните ТВ станици има-
ат низок индекс на доверба“, се по-
сочува во извештајот на „Репортери 
без граници“.  

Во извештајот се нагласува дека 
судската злоупотреба на Законот за 
граѓанска одговорност за клевета 
поттикнува самоцензура во меди-
умите. Тужбите се користат како 
алатка за заплашување и притисок 
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ИЗВЕШТАЈ НА „РЕПОРТЕРИ БЕЗ ГРАНИЦИ“ ЗА ИНДЕКСОТ НА СЛОБОДА НА МЕДИУМИ ВО СВЕТОТ ЗА 2022 ГОДИНА

врз независните медиуми.
„Иако одредени видови меди-

умска концентрација се забранети 
со закон, редакциите на некои од 
главните ТВ канали се изложени на 
економски притисоци од нивните 
сопственици. Државното финан-
сирање е ограничено и нетранспа-
рентно, а независните медиуми 
во голема мера се потпираат на 
донаторите. Странските грантови 
засновани на проекти придонесу-
ваат само за опстанок, но не и за 
натамошен развој. Има тргување 
со влијанија помеѓу маркетиншки-
те агенции и одредени медиумски 
куќи“, се вели во извештајот.

Најголем напредок во регионот 
има Црна Гора за 41 место, Бугарија 
за 21, Косово за 17 и Србија за 14 
места, а најголем пад бележи Грција 
за 38, Албанија за 20, Словенија 
за 18 места. На врвот се Норвеш-
ка, Данска и Шведска, кои служат 
како демократски модел каде има 
слобода на изразување. 

РЕКОРДНИ 28 ЗЕМЈИ СО 
ОЦЕНКА „МНОГУ ЛОШО“

Мјанмар и Хонг Конг се при дно-
то на извештајот на „Репортери без 
граници“ во кој дури 28 земји се 
оценети како „многу лоши“ места за 

новинарство во светот и се преду-
предува дека автократските режи-
ми се сè поподготвени да ги „убијат“ 
независните медиуми.

Милијарди луѓе во земјите како 
Кина, Русија, Саудиска Арабија и 
Пакистан се борат да пристапат до 
новинарство без интервенција од 
политичарите, при што новинарите 
во тие држави често пати се соочу-
ваат со закани за нивната благосос-
тојба.

Годишниот список за слобода 
на печатот изработен од „Репортери 
без граници“ ја истражува состој-
бата на медиумите во 180 земји и 
територии. За влошување на ситуа-
цијата во многу земји, тој го обвину-
ва „глобализираниот и нерегулиран 
онлајн информативен простор кој 
поттикнува лажни вести и пропа-
ганда“.

Еден од најголемите падови на 
листата го има Мјанмар, каде што 
десетици новинари беа ставени во 
затвор по минатогодишниот воен 
удар. „Репортери без граници“ соо-
пштија дека слободата на печатот 
во земјата е заостаната за 10 години.

Шефот на кампањата на органи-
зацијата, Ребека Винсент, рече дека, 
иако Велика Британија се рангираше 
на релативно доброто 24-то место 
на листата, сепак загриженоста ос-
танува. Меѓу клучните прашања се и 
оние за тековните закани за новина-
рите во Северна Ирска по убиството 
на Лајра МекКи, обидите на влада-
та да постави политички сојузник 
како претседател на набљудувачот 
на медиумите ОФКОМ и тековни-
от процес на екстрадиција во кој 
е вклучен основачот на Викиликс, 
Џулијан Асанж.

„Случајот Асанж е глобално ва-
жен и владата на Велика Британија 
ѝ овозможува на американската 
влада да го спроведе овој случај 
против него. Исто така, станува сè 
потешко за новинарите од сите сло-

Новата методологија 
опфаќа пет нови 

индикатори: политички 
контекст, правна рамка, 

економски контекст, 
социо-културен контекст 

и безбедност

Во извештајот се нагласува дека судската злоупотреба на 
Законот за граѓанска одговорност за клевета поттикнува 

самоцензура во медиумите. Тужбите се користат како 
алатка за заплашување и притисок врз независните 

медиуми

https://rsf.org/en/2021-world-press-freedom-index-journalism-vaccine-against-disinformation-blocked-more-130-countries
https://rsf.org/en/2021-world-press-freedom-index-journalism-vaccine-against-disinformation-blocked-more-130-countries
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еви да пристапат до информации од 
оваа влада“, рече таа.

Винсент додаде дека слабата 
слобода на печатот ги остави граѓа-
ните неинформирани и помалку 
способни да бараат одговорност 
од нивните влади. Таа предупреди 
дека авторитарните ставови кон ме-
диумите често може да се прелеат 
и во други соседни земји, додавајќи: 
„Војната во Украина е екстремен 
пример за ова. Тоа беше однапред 
смислена информативна војна која 
се претвори во конфликт што ја за-
грозува глобалната безбедност“.

Европа е поделена на два дела 
во рангирањето, а нордиските земји 
како Норвешка, Данска и Шведска 
повторно се наоѓаат на врвот на лис-
тата и добија пофалби за следење-
то на „демократскиот модел во кој 
слободата на изразување цвета“.

Ситуацијата во источна Европа е 
многу полоша, а Полска, Унгарија и 
Албанија имаат релативно лоши ре-
зултати. Најслабо рангирана европ-
ска земја за слобода на печатот е Гр-

ција, која се спушта на 108-то место 
на рангирањето откако новинарот 
за криминал Јоргос Караиваз беше 
убиен на улица во Атина.

Годишните рангирања се созда-
ваат со проценка на директните за-
кани кон новинарите ширум светот 
и комбинирање со резултатите од 
истражувањето на стотици новина-
ри, академици и активисти за чове-
кови права.

Меѓу најлошите резултати е 
Хонг Конг, кој падна на 148-то место 
по воведувањето на законот за на-
ционална безбедност кој ги тарге-

тира новинарите кои ја критикуваат 
кинеската влада.

Русија го има едно од најниски-
те рангирања досега, откако Кремљ 
воспостави „целосна контрола на 
вестите и информациите преку 
воспоставување обемна цензура за 
време на војната, блокирање на ме-
диумите и прогон на новинари кои 
не се усогласени, принудувајќи мно-
гу од нив на егзил“.

Фото: Pixabay

Топ 5 земји за 
слобода на 

печатот

1. Норвешка
2. Данска
3. Шведска
4. Естонија
5. Финска
…
24. ОК
39. Австралија
42. САД

Најлоши земји 
за слободата 

на печатот

176. Мјанмар
177. Туркменистан
178. Иран
179. Еритреја
180. Северна Кореја

Најголем напредок во регионот има Црна Гора за 
41 место, а најголем пад бележи Грција за 38. Во 

топ 5 се Норвешка, Данска, Шведска и Финска, кои 
служат како демократски модел каде има слобода 

на изразување


