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Некогаш во сенка, 
денес двигатели 
на промени во 
професијата 
и во општеството

ПОЛОЖБАТА 
НА ЖЕНИТЕ ВО 
МЕДИУМИТЕ И 

ПРЕДИЗВИЦИТЕ 
СО КОИ СЕ 

СООЧУВААТ

Статистички гледано, 
новинарките можеби се помалку 

од новинарите на главните 
уреднички позиции, но де факто, 

во најмала рака, се подеднакво 
застапени во редакциите, а во 

добар дел и во поголем број и 
пред компјутер, и пред камера 
во студио и на линк на терен

Пишува: Сашко Димовски

Светска економска криза, ев-
ропска должничка криза, 
пандемија на ковид-19, руска 

инвазија на Украина. Ова се најголе-
мите предизвици со кои се соочува-
ше, со дел сè уште се соочува, све-
тот во изминатите 16-тина години. 
Тие, секако, имаа(т) силен импакт 
врз светската економија во целина. 
Инфлација, рецесија, поскапување 
на парите, на горивата, на храната. 
Банките стануваа сè порезервира-
ни кон клиентите (физички/правни 
лица) во обид да се заштитат од 
ризични пласмани во турбулентни 
времиња, па најголемиот прити-
сок падна врз индустријата, во сите 
сегменти и дејности без исклучок. 
Егзистенцијалната неизвесност се 
прекрши и во медиумите, особено 
врз грбот на новинарите и медиум-
ските работници на глобално ниво. 
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Македонија е мал пазар, со 
ниска куповна моќ на граѓаните, ни-
ски плати на вработените во меди-
умската сфера, но и лимитиран пазар 
за маркетинг активности и преголем 
број на медиумскки субјекти од кои 
секој мерка дел од колачот. Токму 
финансиите се најчест изговор на ра-
ботодавачите за прекин на работни-
от однос со вработените, и 
покрај големиот јаз во лич-
ните доходи меѓу позиции-
те уредник и новинар/ре-
портер. И тука почнуваат 
проблемите за новинарите 
и медиумските работни-
ци. Таа неизвесност често 
знае да трае во контину-
итет или да се кршат ра-
ботничките права по разни 
основи (денови за годишен 
одмори под минимумот на 
ЗРО, неплатено трудничко 
отсуство, суптилно дегра-
дирање, неплатени часови 
на прекувремена работа, 
ангажман за викенди и др-
жавни празници, итн.) за да 
се доведе работникот во 
ситуација сам да се отка-
же, без притоа работодава-
чот да мора да се соочува 
со непријатности во такви-
те ситуации. И сето ова 
беше и сè уште е случај и 
покрај државното субвен-
ционирање на медиумите 
и сетовите на мерки што 
властa ги носеше, особено 
во периодот на коронави-
рус, како поддршка на ме-
диумите и зачувување на 
работните места. 

ВО „КАНЏИТЕ“ НА КОМУНАЛЦИ  

Ако почетоците во новинарство-
то биле нераскинливо врзани за ма-
жите, со ретки ислкучоци како што 
е легендарната Марта Гелхорн, ме-
диумската професија денес важи за 
женска. Статистички, новинарките 
можеби се помалку од новинарите 
на главните уреднички позиции, но 
де факто, во најмала рака, се подед-
накво застапени во редакциите, а во 
добар дел и во поголем број и пред 
компјутер, и пред камера во студио и 
на линк на терен.

Тоа, само по себе, ги става нови-

ИМПРЕСУМ
Издава: 

Самостоен синдикат 
на новинари 

и медиумски работници
Рајко Жинзифов 22, 

1000 Скопје
Телефон: 

+389 2 2671 201
Електронска пошта: 
ssnm.info@gmail.com 

           Уредник: 
Теодора Цветковска

Публикацијата 
„Новинарството како јавно 
добро“ е дел од проектот 

„Синдикатите за фер 
закрепнување“ финансиран 
од Европската Унија, а во 

партнерство со Европската 
федерација на новинари.

Ставовите и коментарите 
во публикацијата се 

одговорност на ССНМ и не 
ги изразуваат ставовите и 
мислењата на Европската 

Унија и на Европската 
федерација на новинари. 

3

нарките во поголема изложеност од 
ризици за вербални закани, навреди 
и физички напад. Најсвеж таков при-
мер е со колешката Илинка Иљоска од 
новинската агенција „Мета“ која беше 
мета на непријатен настан во текот на 
август од вработени „Комунална хиги-
ена-Скопје“.

„Одејќи кон работа, за-
станав да направам фото-
графија со телефонот од 
расфрлано ѓубре и метли 
потпрени на контејнер, 
бидејќи работев на так-
ва тема. Сликнав и про-
должив кон автобуската, 
но вработени во „Кому-
нална хигиена“ го фатиле 
моментот додека сликам и 
тргнаа по мене“, вели Иљо-
ска.

Според неа, непријат-
ните моменти се случу-
вале токму на станицата, 
додека чекала автобус за 
работа.

„Само што стигнав на 
станицата, преку улица 
мина еден човек во цивил-
на облека во друштво на 
еден од чистачите. Тој во 
цивилна облека ми се прет-
стави дека е раководител 
без да ми го каже името на 
што јас му се претставив со 
име и презиме, му кажав 
дека работам во новинска-
та агенција „Мета“ и му ре-
ков:,Повелете, кажете што 
треба‘. Тој почна со висок 
тон, пред сите присутни 
меѓу кои имаше и постари 

жени кои се исплашија, да се распра-
ва со мене и побара да ги избришам 
фотографиите. Ми рече дека не смеам 
повеќе да фотографирам и дека ќе ви-
дам што ќе ми се случи наредниот пат 
кога ќе шетам со кучето. Се расправаа 
со мене сè додека не дојде автобусот 
за да ме испратат со зборовите: Ај 
влези си во автобус и друг пат да не 
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правиш така оти ќе видиш ти“, вели 
Иљоска.

Иљоска веднаш го пријавила 
случајот во полиција и била пријат-
но изненадена од односот на по-
лициските службеници. „Откако 
дадов изјава во полициска станица, 
се вратив дома. Само што влегов, се 
јави истиот инспектор и ме извести 
дека случајот ќе биде преземен од 
Одделението за насилен криминал 
при Министерството за внатрешни“, 
додаде Иљоска.

Паралелно со процедурата, за 
непријатниот настан ги известила 
и своите претпоставени и колеги-
те во „Мета“. Особено е задовол-
на од поддршката што ја добила 
од средината во која работи, но и 
генерално од новинарската фела. 
„Се почувствував убаво што не бев 
оставена сама, веднаш ми се јавија 
дури и колешки и колеги со кои сум 
работела порано. За случајот беше 
информирано и Здружението на 
новинари на Македонија од каде из-
легоа со реакција во која го осудија 
односот на вработените во „Кому-
нална хигиена“ со кои имав „блис-
ка средба“. Веднаш ми понудија и 
правна помош и адвокатот беше во 
постојан контакт со мене“, раскажу-
ва Иљоска.

ДОГОВОРИ НА НЕОПРЕДЕЛЕНО 
ЗА ФОКУСИРАНИ НОВИНАРИ 

Иљоска во кариерата, како 
што вели, иако повеќе работела во 
странски реномирани медиуми, ра-
ботела и во неколку приватни маке-
донски медиуми. Сега скоро една 

година е во „Мета“, каде е уредно 
пријавена, со сите бенефиции што 
треба да ги ужива секој вработен. 

„Не можам да се пожалам од 
„Мета“. Навистина е ОК. Пријавена 
сум, ми „тече“ стаж, се плаќаат при-
донеси. Во средината во која сум 
во моментот се почитуваат работ-
ничките и човековите права. Задо-
волна сум и можам да кажам дека 
такви медиуми се реткост кај нас“, 
истакнува Иљоска.

Но, не секаде е така, вели Иљо-
ска, од свое лично искуство од ми-
натото, меѓутоа и од искуствата 
на колегите од другите домашни 
редакции со кои соработува и се-
којдневно е во комуникација. 

„Не било се така „розево“ во 
мојата кариера во медиумите. Во 
минатото на пример, бев постојано 
држена со договор за вработување 
на определено време што го обно-
вуваме на секои три месеци. Некол-

Илинка Иљоска
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ку дена пред истек на еден таков, 
добив отказ, иако знаеја дека имам 
болна мајка, дека имав смртен слу-
чај во пошироката фамилија и дека 
сум единствена вработена во моето 
семејство. И згора на се, тоа се слу-
чи во периодот на пандемија“, вели 
Иљоска.

Според неа, „најголемите пре-
кршувања на работничките права 
во медиумите се токму во тие до-
говори на определено време кои 

може да се провлекува-
ат до бескрај“. 

„Со договори-
те на определено 
време, работода-
вците постојано 
ги држат новина-
рите и медиум-
ските работници 
во неизвесност дали 
соработката ќе биде 
продолжена. И тоа прави 

да не бидете целосно фокусирани 
на работата, туку да стравувате за 
егзистенцијата. Доколку договори-
те што се нудат, бидат на неопреде-
лено време, тогаш можете да биде-
те мирни и целосно да се посветите 
на работните обврски, наместо на 
секои три месеци да мислите „што 
ако не понудат нов договор“. Тоа е 
лошо и за работникот и за работо-
давецот“, рече Иљоска.

Освен договорите на кус вре-
менски период, посебно сега кога 
цените на сè вртоглаво растат, 
ниските плати се уште еден про-
блем со кој се соочуваат новинари-
те во приватните медиуми.

„Се сеќавам кога почнав да ра-
ботам како новинарка, минимална-
та плата ја добивавме на два пати 
во месецот во коверт. Сега веќе не е 
така, но замислете колку може еден 
новинар да е фокусиран на својата 
работа кога пред да заспие по еден 
стресен ден, во мислите наместо да 
најде мир и спокојство почнува да 
пресметува дали ќе може да пре-
живее до крајот на месецот. Како ќе 
ги прерани децата? - Која сметка да 
ја „скокне“ овој месец за да остане 
за јадење? - Дали ако се разболи ќе 
има здравствено осигурување или, 
пак, дали на само неколку месеци 
пред пораѓање ќе остане без дого-
вор“, заклучи Иљоска. 

НОВИНАРКИТЕ ДА ПРИЈАВУВААТ 
НАПАДИ И ЗАКАНИ, 
ИНСТИТУЦИИТЕ ДА РЕАГИРААТ 

Во последните години Синди-
катот на новинари и медиумски 
работници (ССНМ) и Здружение-
то на новинарите на Македонија 
(ЗНМ) реагираа за неколку случаи 
за разни форми на напади врз нови-
нарки. Најголем одзив во јавноста 

добија Мери Јордановска, Искра 
Коровешовска кои беа тар-

гетирани од исто лице на 
социјалните мрежи и 

Маја Јовановска која 
беше мета на бизнис-
мени и т.н. локални 
моќници“. Двете ор-
ганизации побара ре-

акција од надлежни-
те институции (МВР и 

ОЈО) за санкционирање 
на напаѓачите, бидејќи во 

Тоа, само 
по себе, ги става 

новинарките 
во поголема 

изложеност од 
ризици за вербални 

закани, навреди и 
физички напад
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Според Илинка 
Иљоска од 

новинската агенција 
„Мета“, „најголемите 

прекршувања на 
работничките 

права во медиумите 
се токму во 

тие договори на 
определено време 

кои може да се 
провлекуваат до 

бескрај“
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спротивно несанкционирањето 
на заканите ќе значи и охрабру-
вање за сите кои сметаат дека 
на таков начин можат да се 
справуваат со новинарите.  

И ССНМ и ЗНМ ги ох-
рабруваат новинарите и ме-
диумските работници веднаш 
да пријавуваат закани, онлајн 
малтретирања, навреди и на-
пади, бидејќи само со заеднич-
ка реакција може да се врши 
поголем притисок врз инсти-
туциите за да реакција. Да-
вањето јавност, пак, на ваквите 
случаи се покажало како начин 
за обесхрабрување на оние кои 
се обидуваат на најразлични 
начини да ги замолчат новина-
рите.

СЛИКНИ ГО ТВОЈОТ ГЛАС“ 
ЗА ПОДИГНУВАЊЕ НА СВЕСТА 
ЗА ПОЛОЖБАТА НА 
НОВИНАРКИТЕ  

Поради зачестените напади, 
закани, онлајн малтретирања, 
навреди и дискриминација врз 
новинарите и медиумските 
работници и оценките на ре-
левантни фактори и организа-
ции дека најголем дел од овие 
инциденти се насочени кон 
новинарки, ССНМ и ЗНМ орга-
низираа повик за изработка на 
фотостории насловен „Слик-
ни го твојот глас!“ во рамки на 
проектот „Безбедни медиум-
ски работници за квалитетно 
новинарство во Северна Ма-
кедонија“ (Safer Media Workers 
for Quality Journalism in North 
Macedonia) финансиран од Бал-
канскиот труст за демократија 
(Balkan Trust for Democracy) 
преку Програмата за слобода 
на медиуми. 

Целта на повикот беше 
кревање на свеста за овие пра-
шања, особено за нападите, за-
каните, онлајн малтретирање-
то базирано на родова основа 
и преку фотографија и порака 
да се прикаже како е да се биде 
жена и новинарка/медиумски 

работник во Северна Македо-
нија и проблемите поврзани со 
безбедноста и работничките 
права со кои се соочиле нови-
нарките.

Инаку, тренд е во послед-
ните две децении на студиите 
по новинарство да се запишу-
ваат повеќе жени, па од тука и 
нивната поголема застапеност 
од мажите во моментот во ре-
дакциите. И покрај зголеме-
ната бројност на жените како 
новинари и медиумски работ-
ници, сепак, мажите сè уште се 
подоминантни на уредничките 
и одлучувачки позиции, ситуа-
ција која многу жени ја гледаат 
како ограничувачка за уреду-
вачката независност и учество-
то во медиумите. 

Честопати во медиумската 
професија се случуваат преку-
времени часови, што само по 
себе значи и помалку време за 
личен развој и развој на вешти-
ни и помалку време за инвести-
рање во заедницата, особено 
за жените со семејни и други 
обврски.

Новинарките се соочуваат 
со уште една значителна преч-
ка за напредување во карие-
рата и учество во медиумите 
- недостаток на еднаквост во 
политиките и ставовите за пла-
нирање на семејството. Меѓу 
интервјуираните жени кои има-
ат деца, речиси сите на некој 
начин почувствувале притисок 
да изберат меѓу кариера и се-
мејство.

Овие дискриминаторски 
практики на многу начини се 
влошени од почетокот на пан-
демијата на ковид-19. Жени-
те кои работат од дома имаат 
помалку простор меѓу служ-
беното. За жените стана уште 
потешко да управуваат со свое-
то работно време, заедно со 
улогите на згрижување, а со ог-
лед на претходно споменатите 
проблематични договори што 
се користат во голем број на 
работни средини.            
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Проучување на придонесот 
на жените во новинарството

ИНДУСТРИЈАТА НА ВЕСТИ НЕКОГАШ И СЕГА

Во 19-от век и на почетокот на 20-от век 
можеа да се видат само момчиња како про-
даваат весници по улиците во САД и како ги 
разнесуваат до домовите на американските 

граѓани. Како одминуваше времето, се случија 
промени во тој дел, па таа работа почна да 

им се доверува и на девојчиња.

Во 19-от век и на почетокот на 
20-от век можеа да се видат 
само момчиња како продаваат 

весници по улиците во САД и како 
ги разнесуваат до домовите на аме-
риканските граѓани. Како одминува-
ше времето, се случија промени во 
тој дел, па таа работа почна да им се 
доверува и на девојчиња. 

Можеби тоа не беше природно 

за тоа време, но според истражу-
вањето на Отм Линфорд, разнесу-
вачките на вести и на весници и не 
беа толку невообичаени, иако беа 
нејасни, како и многу од придонеси-
те што жените ги дале во историјата 
на новинарството.

„Жените се дел од историјата 
на новинарството сè додека постои 
американско новинарство“, рече 

Линфорд, која студира историја на 
новинарство во UNC Hussman и оваа 
есен ќе предава како доцент на Уни-
верзитетот Обурн во Алабама.

Линфорд, која предавала во Ху-
сман како дополнителен професор, 
ја започнала својата кариера како 
локален известувач во регионален 
весник каде покривала сè, од спорт 
до локална власт во нејзиниот ро-
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Проучување на придонесот 
на жените во новинарството

ИНДУСТРИЈАТА НА ВЕСТИ НЕКОГАШ И СЕГА

Во 19-от век и на почетокот на 20-от век 
можеа да се видат само момчиња како про-
даваат весници по улиците во САД и како ги 
разнесуваат до домовите на американските 

граѓани. Како одминуваше времето, се случија 
промени во тој дел, па таа работа почна да 

им се доверува и на девојчиња.

ден Вајоминг. Желбата за подобро 
да го разбере влијанието на нови-
нарството врз општеството ја при-
влече кон академијата. Влијанието 
на општеството врз новинарството, 
како што е девалвација на профе-
сионалниот придонес на жените во 
професијата, стана фокус на нејзина-
та академска работа.

„Ако сакате да влезете во ко-

рените на каква било нееднаквост, 
мора да разберете колку се длабоки 
тие корени“, рече Линфорд.

Во американското новинарство, 
некои од тие корени се навраќаат до 
малите девојчиња кои се обидуваа 
да завршат работа, но кои, исто така, 
беа и симболи на промена на јавно 
лице на жените - она   со кое не им 
беше удобно на сите. Во своето ис-

тражување, Линфорд испитува како 
работата на разнесување на вести и 
весници од девојчињата се совпаѓа 
со стравувањата од крајот на 19-от 
и почетокот на 20-от век дека жени-
те излегуваат од „традиционалните“ 
женски улоги, честопати врзани за 
домот.

„Тука беа овие мали девојчиња 
кои работеа надвор од домот - јав-
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но и гласно“, рече Линфорд. „Тие беа 
дрски и храбри. Тие не беа скром-
ните мали суштества какви што 
требаше да бидат“.

Малите девојчиња „требаше“ да 
бидат само идни сопруги и мајки, а 
ригидните очекувања на општество-
то за родовите улоги се наметнаа и 
во очекувањата на редакцијата.

„Вестите за девојки се занема-
рени во проучувањето на историја-
та на нашата сфера, и покрај фактот 
што тие беа витален извор на труд 
во клучниот период во развојот на 
комерцијалниот печат“, рече вонред-
ниот професор Барбара Фридман, 
советник на Линфорд. 

„Значи, Отм го коригира тој мо-
ниторинг со расветлување на нивни-
те искуства со помош на низа исто-
риски артефакти. Периодот што таа 
го студира беше, исто така, еден од 
значајните социјални реформи, вклу-
чително и напорите да се ограничи 
детскиот труд. Додека момчињата 
се третираа како мали претприема-
чи, девојчињата се сметаа за идни 
сопруги и мајки, бидејќи беа етике-
тирани од нивната средина од про-
давачи на улични вести до пороците 
- алкохол, коцкање, проституција“.

Како што се професионализи-
раше новинарството на почетокот 
на 20-от век, заедничките општест-
вени норми значеа дека жените во 
индустријата (внатре и надвор од 
редакцијата), потешко ќе успеат, ако 
воопшто им се даде работа, рече 
Линфорд.

На пример, многу новинарки беа 

Малите девојчиња 
„требаше“ да бидат само 

идни сопруги и мајки, а 
ригидните очекувања на 
општеството за родови-

те улоги се наметнаа 
и во очекувањата 

на редакцијата

присутни на „женските страници“ 
на публикациите со написи на теми 
поврзани со домашниот живот, како 
што се готвењето, домаќинството и 
модата. Иако научниците во дел од 
тоа го осветлија феминистичкиот од-
говор на родовите улоги, генерално 
во тоа време се сметаше дека тие ве-
сти се „помеки“ и помалку важни од 
вестите за политиката и за кримина-
лот, рече Фридман.

Но, многу жени ги прекршија 
тие правила, жени како Нели Блај, 
револуционерна истражувачка но-
винарка од крајот на 19-от век и по-
четокот на 20-от век, која Линфорд, 
исто така, ја проучувала во своето 
истражување.

Во написот објавен во академ-
ското списание American Journalism, 
Линфорд ги испитуваше сувенири 
што биле произведени од обожа-
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Во американското 
новинарство, некои од 

корените на промени се 
навраќаат до малите 

девојчиња кои се обиду-
ваа да завршат работа, 
но кои, исто така, беа и 
симболи на промена на 
јавно лице на жените 
- она   со кое не им беше 

удобно на сите 

вателите на Блај - од капи, преку 
светилки до брендови на тутун - за 
да дознае повеќе за тоа како луѓето 
гледаат на менувањето на улогите 
на жените. Блај го претставуваше не-
зависниот, отворен, идеал за „Нова 
жена“ кој се појави раните години 
на 20-от век. Додека многу жени сè 
уште не биле подготвени да живе-
ат како Блај, производството и тр-
гувањето со нејзините сувенири им 
овозможило да размислуваат за жи-
вотот надвор од нивните традицио-
нални улоги, заклучи Линфорд.

„Една од првите студии на Отм 
во докторската програма користе-
ше историски податоци за трудот и 
трговски публикации за да се разбе-
ре раниот влез на жените во индус-

тријата со вести и како се гледаше на 
жените во тие простори“, рече Фрид-
ман. „Го сакам прифаќањето Отм на 
етосот „прочитај сè“ на историјата, а 
исто така и нејзиниот ентузијазам за 
архивско работење. Нејзината спо-
собност да размислува историски е 
една од многуте силни страни што 
таа ги подарува на нашата профе-
сија“.

Истражувањето на Линфорд ѝ 
овозможи да размислува за нееднак-
востите што ги доживеала во 21-от 
век како жена новинар, како што се 
работните услови кои сè уште не ги 
поддржуваат мајките и фактот дека 
таа имала само една жена уредник 
во нејзината кариера.

Линфорд е горда на нејзината ра-
бота како новинар, учењето како да 
„копа“ по информации, да наоѓа ин-
тересни извори и да пишува конциз-
но со помош на нејзиното академско 
искуство.

Таа е подготвена да го пренесе 
знаењето и да им помогне на други-
те да успеат во улога на истражувачи 
и на учители, улоги што ги гледа како 
критични во време кога новинарска-
та индустрија брзо се менува.

Како што дигиталните платфор-
ми и новите модели на финансирање 
ја реструктуираат иднината на вести-
те, разбирањето на нивната историја 
- на сите нејзини играчи - никогаш не 
било поважно, рече Линфорд. „И јас 
уживам да ја раскажувам приказната 
за раскажувачите“.

Фото: Unplash.com
Извор: hussman.unc.edu

http://hussman.unc.edu/news/read-all-about-it-studying-women%E2%80%99s-contributions-journalism
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ПОЧЕТОЦИТЕ НА 
ИСТРАЖУВАЧКОТО
НОВИНАРСТВО 
СЕ ПОВРЗАНИ 
СО ЖЕНИ
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матично се промени во 19-от 
век. Во генерациите прет-

ходно, само мал дел од населението 
било писмено. Со порастот на бројот 
на луѓе од работничката класа со ос-
новно образование, значеше и многу 
поголема потенцијална читателска 
публика за весниците.

Со технолошките иновации што 
печатењето на весници го правеа 
поевтино од порано, новата потен-
цијална публика беше огромна. Вес-
ниците почнаа да се натпреваруваат 
за придобиваање на новите клиенти. 
Секојдневно се објавуваа прашања. 
Победи весникот со најшокантни, 
најинтересни и скандалозни приказ-
ни. Читателите сакаа неверојатни де-
тали за забава.

Уредниците на весниците треба-

ше да ги испечатат најинтересните 
приказни пред нивните конкуренти. 
Тие можеа да го направат тоа со ис-
праќање на новинари на тајни зада-
чи, како инфилтрација во моќни ин-
ституции.

Повеќето репортери во тоа вре-
ме беа мажи кои, се разбира, во прво 
време беа испраќани од уредниците 
на такви и слични тајни задачи. Набр-
зо откриле дека институциите во кои 

сакале да се инфилтрираат почнале 
да се сомневаат кон нив.

Луѓето се двоумеле дали да спо-
делат тајни со некој чуден човек, би-
дејќи тој можеби е новинар. За да се 
заобиколи таквиот проблем, уредни-

ците направија избор што беше не-
вообичаен за тоа време и почнаа да 
ангажираат жени како истражувачки 
новинари.

Тие станаа познати како „каска-

„Каскадерките“ 
инспирираа 
промени во 
општествата

Тие не почнаа да ги мену-
ваат општествата само 

со она за што пишуваа, 
туку  револуционерен беше 
и начинот на кој пишуваа. 
Користејќи го секојднев-

ниот речник, тие пишуваа 
текстови кои беа достап-

ни и разбирливи за сите

Во желбата за градење на лични кариери, тие се ста-
ваа во компромитирачки и често опасни ситуации 

при инфилтрирање во јавни институции, во болници, 
во затвори и во други организации кои често не биле 

под лупа
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дерки“, термин кој требаше да биде 
погрден. „Каскадерките“ често биле 
млади и немажени и беа сè што не 
требаше да бидат, како на пример 
угледни дами.

Во желбата за градење на лични 
кариери, тие се ставаа во компро-
митирачки и често опасни ситуации 
при инфилтрирање во јавни инсти-
туции, во болници, во затвори и 
во други организации кои често не 
биле под лупа.

Една од првите каскадерки 
беше Елизабет Џејн Кокран, која 
пишуваше под псевдонимот Нели 
Блај. Таа минала нешто повеќе од 
една недела на тајна задача во 
лудница на островот Блеквел во 
Њујорк.

Во нејзината серија на написи 
со наслов „Десет дена во луда куќа“ 
објавени во списанието New York 
World во 1887 година, Блај опиша 
колку лошо се однесувал персона-
лот со ментално болните пациенти. 
Нејзините написи водеа кон рефор-
ми во политиката и зголемување на 
финансирањето на институциите.

Нели Блај, 1890 година
/извор:Wikimedia commons 
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Текстовите беше одлично при-
фатени од читателите. Тие беа на-
пишани во прво лице еднина, а ја-
зикот што го користеше Блај беше 
лесно разбирлив. Блај донесе мно-
гу пари за нејзините работодавачи 
и примерот со неа беше пресвртни-
ца за повеќето весници да изразат 
подготвеност за ангажман на жени 
како новинари.

Откако Нели Блај ги разоткри 
лошите работи во третирањето на 
ментално болните, други „каска-
дерки“ го привлекоа вниманието 
на многу болести во 19-от век. Ева 
Валеш, на пример, ги разоткри не-
безбедните работни услови во ин-
дустриските перални, додека Нора 

Маркс откри дека многу мали деца 
биле држени во ужасни услови во 
окружните затвори.

Со начинот на кој известу-
ваа, „каскадерките“ инспирираа 
заштитни закони за трудот и го зго-
лемија финансирањето на болни-
ците и на јавните институции. Тие, 
исто така, инспирираа и промени 
во општеството на поиндиректен 
начин.

Во 80-тите години од 19-от 
век, новинарките можеа да пишу-
ваат колумни само на страниците 
за жени. Но, на почетокот на 20-от 
век, сè повеќе подрачја им припаѓа-
ле на жените.

„Каскадерките“ не го променија 
светот само со она за што пишуваа. 
Револуционерен беше и начинот 
на кој пишуваа. Користејќи го се-
којдневниот речник, тие пишуваа 
текстови кои беа достапни и раз-
бирливи за сите. Нивното пишу-
вање не беше претенциозно. Дури 
и современите читатели сè уште 
можат да ја ценат нивната корес-
понденција.

„Каскадерките“ напишаа емо-
тивни приказни во прво лице за 
вистински настани. Некои научни-
ци велат дека токму „каскадерки-
те“ го создале креативниот жанр 
не-фикција или барем го популари-
зирале. Еден познат пример за ова 
е патувањето на Нели Блај.

Во 1889 година, Блај тргна на 
патување низ светот. Таа сакаше да 
го надмине рекордот на Филијас 
Фог, измислениот протагонист во 
романот „Пат околу светот за 80 
дена“ на Жил Верн. Блај го опиша 
своето патување во серија на напи-
си за „Њујорк Ворлд“ и на крајот го 
победи Фог за осум дена.

Фото: Unplash.com
Извор: historyofyesterday

Друштвена игра – Нели Блај
/извор: Wikimedia commons 

И други „каскадерки“ 
го привлекоа внимание-

то со откривање на мно-
гу болести во 19-от век. 
Ева Валеш, на пример, ги 
разоткри небезбедните 

работни услови во ин-
дустриските перални, 
додека Нора Маркс от-

кри дека многу мали деца 
биле држени во ужасни 

услови во окружните 
затвори

Една од првите каскадерки беше Елизабет Џејн 
Кокран, која пишуваше под псевдонимот Нели Блај. 
Таа минала нешто повеќе од една недела на тајна 

задача во лудница на островот Блеквел во Њујорк. 
Во серијалот текстови „Десет дена во луда куќа“ 

во 1887 година, таа опиша колку лошо се однесувал 
персоналот со пациентите

https://historyofyesterday.com/the-women-who-pioneered-investigative-journalism-c43251e459cf
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КЛУЧНИ НАОДИ

Во овој документ на Институ-
тот Ројтерс се анализира родовата 
поделба на меѓу главните уредни-
ци во стратешки примерок од 240 
онлајн и офлајн медиуми на 12 раз-
лични пазари на пет континенти.

Низ анализа на десет врвни он-
лајн и офлајн медиуми во секој од 
тие 12 пазари, се доаѓа до заклучок:

• Само 21 отсто од 179-те уре-
дници низ 240-те опфатени брен-
дови се жени, и покрај фактот што 
во просек 40 отсто од новинарите 
на 12-те пазари се жени. Минатата 
година, највисоката бројка беше 22 
отсто низ истите пазари.

• Меѓу 51 нов уредник назна-
чен во опфатените брендови во ис-
тражувањето, 23 отсто се жени. Во 
некои земји (Шпанија, Велика Бри-
танија и САД), половина или повеќе 
од новите уредници поставени во 
последната година се жени, но во 
многу други средини се малку или 
ги нема.

• На 11 од 12-те пазари, мно-
зинството на уредници се мажи, 
вклучително и во земји во кои же-
ните се побројни од мажите меѓу 
вработените новинари. 

• Процентот на жени на пози-
ција главен уредник значително ва-
рира од пазар до пазар, од 7 отсто 
во Бразил до 50 отсто во САД.

ИСТРАЖУВАЊЕ НА ИНСТИТУТОТ РОЈТЕРС ЗА РОДОВАТА ЕДНАКВОСТ ВО МЕДИУМИТЕ

Жените во помал број од мажите 
на позициите главен уредник

Само една земја од 12-те 
колку што се опфатени 
со документиот има ед-
наков број на женски и на 

машки врвни уредници
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ИСТРАЖУВАЊЕ НА ИНСТИТУТОТ РОЈТЕРС ЗА РОДОВАТА ЕДНАКВОСТ ВО МЕДИУМИТЕ

Жените во помал број од мажите 
на позициите главен уредник
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• Кога ќе го споредиме процен-
тот на жени кои работат во новинар-
ството со процентот на жени како 
главни уреднички, наоѓаме слаба 
позитивна корелација. И покрај ова, 
во 11 од 12-те пазарите, има зна-
чително повеќе жени кои работат 
како новинарки отколку што има 
жени меѓу главните уредници. 

• Поопширно гледање на родо-
вата нееднаквост во општеството 
и процентот на жени како главни 
уреднички, не наоѓаме значајна ко-
релација. Земји кои имаат добри 
резултати во Индексот на родова 
нееднаквост на Обединетите на-
ции, како што се Финска и Шпанија, 
има релативно малку жени главни 
уреднички. 

• Има забележителни разлики 
во бројот на луѓе кои добиваат ве-
сти од медиуми со женски уредник. 
Процентот на корисници на онлајн 
вести во секој пазар кој вели дека 
добива вести од еден или повеќе 
големи изданија со жена како гла-
вен уредник (без разлика дали е 
офлајн или онлајн) се движи од, на 
највисоко ниво од 81 отсто во Ке-
нија и 80 отсто во Јужна Африка до 
најниски 24 отсто во Бразил и 5 от-
сто во Јапонија.

ГЕНЕРАЛЕН ПРЕГЛЕД

Важно е „кој“ во „кој одлучува 
што е вест?“ и практично и симбо-
лично. Луѓето кои заземаат главни 
уреднички позиции во информатив-
ните медиуми имаат моќ и влијание 
и се меѓу оние кои ја претставуваат 
и нивната специфична организација 
и индустријата како целина. Затоа е 
важно да се следи кои се тие и да се 
документира степенот до кој тие се 
претставуваат во пошироката јав-
ност со сета своја различност.

Еден од аспектите на ова пра-
шање е полот на врвните уредници. 
Научниците, на пример, покажаа 
дека може да има разлики во по-
кривањето на вести меѓу редакци-
ите управувани од жени наспроти 
оние што ги водат мажи. Пошироко, 
во периодот на оваа анализа постои 
поголема контрола на тоа како ра-
ботат медиумите во препознавање 
на вестите и обраќање до многу 
долгогодишни општествени неед-
наквости, и надворешно и внатреш-
но. 

Во 2020 година почнавме да го 
мапираме полот на главните уре-
дници на примерок од големите 
медиуми на низа пазари. Нашата 
анализа ги надополнува важните 
истражувања кои се спроведени од 
други кои работат на статусот на 
жените во медиумите, вклучително 

и меѓународни извештаи како што 
е Global Media Monitoring Project’s, 
извештај на Луба Касова за исчез-
натите перспективи на жените во 
медиумската индустрија, работата 
на Образовни научни и културни 
центри на Обединетите нации, Ор-
ганизацијата (УНЕСКО) и Меѓуна-
родниот центар за новинари (ICFJ) 
за таргетирање на онлајн насилство 
врз новинарки, итн. 

МЕТОДИ И ПОДАТОЦИ

Надградувајќи ја и проширу-
вајќи ја нашата работа од минатите 
години, испитуваме стратешки при-
мерок од 12 пазари со различни ни-
воа на родовата еднаквост, мерена 
од Индексот на нееднаквост на ОН. 
Ги опфативме истите 12 пазари во 
2021 година од кои десет покривав-

Само 21 отсто од 179-те 
уредници низ 240-те опфате-
ни брендови се жени, и покрај 

фактот што во просек 40 
отсто од новинарите на 12-

те земји што беа предмет на 
опсервација се жени
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ме и во 2020 година. За да добиеме 
преглед на глобалните разлики и 
сличности, вклучивме разновиден 
избор на пазари од повеќе конти-
ненти. Дванаесетте пазари во при-
мерокот се: Кенија и Јужна Африка 
во Африка; Хонг Конг, Јапонија и 
Јужна Кореја во Азија; Финска, Гер-
манија, Шпанија и Велика Британија 
во Европа; Мексико и САД во Се-
верна Америка; и Бразил во Јужна 
Америка.

Во однос на собирањето на по-
датоци, нашиот пристап е иденти-
чен како од претходните години. 
На секој пазар се фокусиравме на 
првите десет офлајн (ТВ, печатени 
и радио) и онлајн брендови во од-
нос на неделното користење, што 
беше мерено и во Извештајот за 
дигитални вести од Институтот 
Ројтерс за 2021 година. 

Нашиот фокус на најшироко 
користените офлајн и онлајн брен-
дови значи дека некои од нив со 
поограничен досег не се вклучени 
во примерокот (во Велика Бри-
танија, на пример, „Економист“ и 
„Фајненшл тајмс“ -  двете средини 
имаат жена како главен уредник). 

Податоците се собрани во 
февруари во 2022 година. Ние го 
идентификувавме главниот уред-
ник за секој бренд со проверка 
на нивните официјални веб-стра-
ници. Го баравме главниот уред-
ник или најблискиот еквивалент, 
на пример извршен уредник или 
уредник на вести за ТВ. Точната 
терминологија варира од земја до 
земја и од организација до орга-
низација. Важно е да се забележи 
дека ова, се разбира, не имплици-
ра дека врвниот уредник е един-

ствената личност која е важна или 
е секогаш најважна во однос на 
секојдневното уредувачко одлучу-
вање. 

На пример, како генерален ди-
ректор, Тим Дејви е истовремено и 
главен извршен директор на „Би-
Би-Си“ и уредник и на офлајн и на 
онлајн изданијата. Тоа значи дека 
тој е кодиран како врвен уредник 
за „Би-Би-Си“ (офлајн и онлајн), 
иако Дебора Турнс е назначена за 
извршна директорка на „Би-Би-
Си“ на вести и актуелни работи.

Идентификуваните лица беа 
двојно проверувани од новинари 
на односниот пазар кои биле со-
работници во Институтот Ројтерс, 
како и од академски партнери и 
наши истражувачи. Во некои слу-
чаи контактиравме и со брендови-
те или нивните редакции за потвр-
да кој е нивни главен уредник. 

Анализата во 2022 година 
опфаќа вкупно 179 лица во 240 
брендови. Некои главни уредни-
ци се повлекуваа од функциите 
пред, за време или по периодот 
на собирање на податоците, како 
на пример Мартин Кларк од „Мејл 
Онлајн“ во Велика Британија и Па-
тисва Магопени во SABC News во 
Јужна Африка). Во такви случаи, 
во кои нема наведено замена до 
крајот на февруари во 2022 годи-
на, одбравме да се сметаме наве-
дениот уредник во заминување. 

НАОДИ

Врз основа на оваа база на по-
датоци, откривме дека 21 отсто 
од 179-те уредници во 240 опфа-
тени брендови се жени. Во просек, 
тоа е значително под 40 отсто од 
новинарите во 12-те земји кои се 
жени. Гледајќи ги исклучиво 217-
те брендови што ги опфативме 
лани, а кои се вклучени и година-
ва, се забележува одредено раз-
движување на уредничките пози-
ции што, секако, зависи од пазар 
до пазар. 

Во неколку земји има неколку 
нови уредници во медиумите што 
беа предмет на опсервација, доде-
ка, пак, неколку пазари забележаа 
поголем промет, ова особено се 
однесува на Мексико и на Јужна 
Кореја. 
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Слика 1. Процент на женски главни уреднички на секој пазар

Извор: Податоци на Ројтерс Институтот за проучување на полот на 
главните уредници на 240 медиуми во 2021 година и 2022 година.

Слика 2. Процент на новинарки наспроти процент на женски главни 
уреднички

Извор: Податоци за главни уредници во 240 медиуми собрани од Ин-
ститутот за проучување на новинарството на Ројтерс. Податоци за нови-
нарки (2012–2016).

Слика 3. Родова нееднаквост наспроти процентот на топ женски уреднички

Извор: Податоци за главни уредници во 240 медиуми собрани од Институ-
тот за проучување на новинарството Ројтерс. Податоци за родова нееднаквост 
од Индексот на родова нееднаквост на Обединетите нации за 2020 година (UN 
GII), со категории оценети од најлошо до најдобро.

Конечно, со комбинирање на податоците собрани за овој документ на Ин-
ститутот Ројтерс со податоците од Извештајот за дигитални вести од Институ-
тот Ројтерс за 2021 година, можеме да го утврдиме процентот на луѓе во секој 
од 12-те опфатени пазари кои пристапуваат до вести од барем еден медиум со 
жена како главен уредник.

Како што покажува слика 4, уделот на консументите на онлајн вести кои 
велат дека посетуваат барем еден медиум со женски главен уредник се движи 
од највисоките 81 отсто во Кенија и 80 отсто во Јужна Африка до, во најниски 
24 отсто во Бразил и 5 отсто во Јапонија. Оваа година, во поголем дел од опфа-
тените пазари, помалку од половина од корисниците на интернет вести прис-
тапиле до вести на барем еден медиум со женски главен уредник. Просекот 
на сите опфатени пазари изнесува 47 отсто, два процентни поена помалку од 
лани.

Слика 4. Процент на корисници на онлајн вести кои користат барем еден 
извор со женски главен уредник

Извор: Податоци собрани од Ројтерс Институтот за проучување на нови-
нарството за полот на уредници на 240 новински куќи во 2021 година и во 2022 
година. Податоци за публиката на вести од Извештајот за дигитални вести на 
Институтот Ројтерс за 2021 година.

Како што се гледа на Слика 1, 
процентот на жени на уредничките 
позиции продолжуваат значително 
да се разликуваат низ 12-те пазари 
што ги покриваме. Во Бразил, само 
7 отсто од уредниците меѓу брендо-
вите во нашиот примерок се жени 
(лани беа 12 отсто). Бројката во САД 
во 2022 година е 50 отсто, наспроти 

47-те отсто минатата година). 
Мнозинството на уредници во 

11 од 12-те земји се мажи. Тоа може 
да се забележи при споредба на по-
датоците од 2021 и од 2022 годи-
на, во неколку земји е има раст на 
бројот на жени како главни уред-
нички, во некои, пак, е евидентен 
пад. 

На слика 2, ја разгледуваме вр-
ската меѓу процентот на жени кои ра-
ботат во новинарството и процентот 
на жени на позицијата главен уред-
ник. Како и претходните години, на-
оѓаме (слаба) позитивна корелација. 
Како што забележавме и претходно, 

корелацијата не мора да повлекува 
причинско-последична врска.

И покрај оваа шема, има многу 
повеќе жени кои работат како но-
винари отколку што има жени меѓу 
главните уредници на сите пазари 
што се мониторираа, освен САД.
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ЗАКЛУЧОК

Во овој документ на Институтот 
Ројтерс се анализираше родовата 
поделба на главните уредници на 
стратешки примерок од 240 онлајн 
и офлајн медиуми на 12 различни 
пазари на пет континенти.

Откривме дека големо мно-
зинство меѓу главните уредници 
се мажи. Само една земја има ед-
наков број на женски и на машки 
врвни уредници. Како и претход-
ните години, откриваме дека нема 
јасна интерпретабилна врска меѓу 

целокупната родова еднаквост во 
општеството и процентот на жени 
меѓу главните уредници. 

Можеби истражувањата суге-
рираат дека многу од лидерите во 
медиумите во светот веруваат во 
нивните организации кои веќе пра-
ват добра работа во однос на поло-
вата разновидност. Многу од нив 
не собираат или даваат достапни 

податоци за нивната редакција, за 
раководство и немаат никој кој е 
формално задолжен за различност, 
за правичност и за инклузија. Тоа 
помага да се објасни зошто прак-
тичниот напредок кај многу од слу-
чаите и натаму заостанува во однос 
на јавните изјави.

Истакнати лица ја водат теков-
ната дебата за присуство/отсуство 
на различност во медиумите. Некои 
организации навистина собираат и 
понекогаш објавуваат податоци за 
сопствената индивидуална евиден-
ција.

Медиуми како ги „Би-Би-Си“, 
„Њујорк тајмс“ и групацијата Televisa, 
објавуваат податоци кои се јавно 
достапни и кој се појавува во нивни-
те вести. Но, повеќето медиуми не го 
прават тоа. Затоа што е важно само 
по себе да се знае кој ќе одлучува 
што е вест.

 Фото: Unplash.com
Извор: Reuters Institute

Слика 3. Родова нееднаквост наспроти процентот на топ женски уреднички

Извор: Податоци за главни уредници во 240 медиуми собрани од Институ-
тот за проучување на новинарството Ројтерс. Податоци за родова нееднаквост 
од Индексот на родова нееднаквост на Обединетите нации за 2020 година (UN 
GII), со категории оценети од најлошо до најдобро.

Конечно, со комбинирање на податоците собрани за овој документ на Ин-
ститутот Ројтерс со податоците од Извештајот за дигитални вести од Институ-
тот Ројтерс за 2021 година, можеме да го утврдиме процентот на луѓе во секој 
од 12-те опфатени пазари кои пристапуваат до вести од барем еден медиум со 
жена како главен уредник.

Како што покажува слика 4, уделот на консументите на онлајн вести кои 
велат дека посетуваат барем еден медиум со женски главен уредник се движи 
од највисоките 81 отсто во Кенија и 80 отсто во Јужна Африка до, во најниски 
24 отсто во Бразил и 5 отсто во Јапонија. Оваа година, во поголем дел од опфа-
тените пазари, помалку од половина од корисниците на интернет вести прис-
тапиле до вести на барем еден медиум со женски главен уредник. Просекот 
на сите опфатени пазари изнесува 47 отсто, два процентни поена помалку од 
лани.

Слика 4. Процент на корисници на онлајн вести кои користат барем еден 
извор со женски главен уредник

Извор: Податоци собрани од Ројтерс Институтот за проучување на нови-
нарството за полот на уредници на 240 новински куќи во 2021 година и во 2022 
година. Податоци за публиката на вести од Извештајот за дигитални вести на 
Институтот Ројтерс за 2021 година.

Научниците, на пример, покажаа дека може да има раз-
лики во покривањето на вести меѓу редакциите управу-

вани од жени наспроти оние што ги водат мажи

Анализата во 2022 година опфаќа вкупно 179 лица во 240 
брендови. Некои главни уредници се повлекуваа од функ-

циите пред, за време или по периодот на собирање на 
податоците

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2022-03/Women_and_leadership_2022_FINAL.pdf
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Во април во 2020 годи-
на, српската новинарка 
Ана Лалиќ дозна за не-

достиг на заштитна опрема 
за болничкиот персонал кој 
работи во одделенијата за 
ковид-19. И покрај ограни-
чувањата на српската влада 
за известување за ковид-19, 
таа сметаше дека јавноста 
мора да биде информирана.

„Бевме загрижени за 
ризикот за заразување на 
лекарите и на медицински-
те сестри со вирусот, што 
би довело до намалување 
на кадарот за лекување на 
граѓаните“, рече Лалиќ.

Два часа по објавување 
на нејзината статија, болни-
цата излезе со демант за неј-
зиното напис. Истата вечер 
се појавија шест полицајци 
на нејзината врата со налог 
за апсење, рече Лалиќ. Таа 
беше обвинета за „ширење 
н лажни информации и 

предизвикување на паника“, 
одземени ѝ беа мобилниот 
телефон и лаптопот, а вла-
стите ја приведоа. По два 
ден беше ослободена и об-
виненијата против неа беа 
отфрлени, рече таа.

Приказната на Лалиќ е 
една од многуте што ги ис-
такнува предизвиците на 
работењето во земја во која 
независните новинари се 
малтретирани и подложе-
ни на кампањи за надзор и 
оцрнување, вклучително и 
онлајн вербални навреди 
и смртни закани. „Репорте-
ри без граници“ во април 
ги повикаа српските власти 
да ја зајакнат слободата на 
печатот и да ги заштитат 
новинарите од несериозни 
тужби. Бројот на физички 
и вербални напади врз но-
винари, според Независно-
то здружение на новинари 
на Србија кое промовира 

Пораст на 
малтретирањето 
на истажувачките 
новинарки 

ГРУПА НА СТУДЕНТИ ПО НОВИНАРСТВО ОД САД ВО ПОСЕТА НА СРБИЈА ВО ОБИД ДА ГО ЗАПОЗНААТ МЕДИУМСКИОТ ПЕЈСАЖ

Владејачката Српска напредна партија постепе-
но ги поткопува политичките права и граѓански 

слободи, се вели во извештајот од 2022 година на 
„Фридом Хаус“, непрофитна тинк-тенк со се-

диште во Вашингтон.
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Пораст на 
малтретирањето 
на истажувачките 
новинарки 

ГРУПА НА СТУДЕНТИ ПО НОВИНАРСТВО ОД САД ВО ПОСЕТА НА СРБИЈА ВО ОБИД ДА ГО ЗАПОЗНААТ МЕДИУМСКИОТ ПЕЈСАЖ
слободен и независен печат, е 
во дрстичен пораст во послед-
ните години.

Многу од тие напади се 
фокусираат на новинарките во 
земјата, кои често работат на 
независни истражувања.

„Тие новинари се во првите 
борбени редови за медиумски 
слободи во Србија“, вели Игор 
Испановиќ, службеник за под-
дршка на медиумите и проект 
менаџер за медиуми во Неза-
висното здружение на новина-
ри од Војводина. 

„Но, дури и кога ќе дожи-
веат вознемирување, мислам 
дека тие се брилијантни во 
менаџирање на начините да 
го одбијат или да го надминат 
или да не реагираат на сличен 
начин“, додава тој.

Во 90-тите години од ми-
натиот век, владата на Србија 
ја контролираше државната 
радио и телевизија, борејќи се 
против мала група на независ-
ни новински куќи и новинари. 
Денеска, провладините ме-
диуми добиваат најголем дел 
од владиното финансирање 
што доминира на српската 
прес-сцена, ширејќи погрешни 
информации и дезинформа-
ции за поддршка на политич-
ката агенда на владата, според 
повеќето интервјуа што беа 
направени оваа пролет со не-
зависни новинари и активисти 
за печатот.

Владејачката Српска на-
предна партија постепено ги 
поткопува политичките права 
и граѓански слободи, се вели 
во извештајот од 2022 година 
на „Фридом Хаус“, непрофитна 
тинк-тенк со седиште во Ва-
шингтон.

Голем дел од финанси-
рањето за независните ме-
диумски групи во Србија е 
странска помош од Западна 
Европа или од САД, како што 
се грантови од Стејт департ-
ментот, УСАИД, невладини 
организации кои ја поддржу-
ваат слободата на печатот или 
меѓународни фондации. Тоа 

Студентите 
од колеџот Мароу, 

Аби Дејвис и Сона Пор-
тер, се подготвуваат за 
интервју во Амбасадата 
на САД во Белград, Ср-

бија. Март 2022/ 
Фото:Рик Синет
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финансирање доведе до обвинувања 
дека независните новинари се стран-
ски платеници и домашни терористи, 
велат бројни новинари.

Провладините таблоиди и вла-
дините функционери, исто така, соз-
дадоа амбиент во кој кампањите 
за оцрнување и за вербалното воз-
немирување на новинарите станаа 
вообичаени, што резултираше со 
психолошки проблеми како страв, 
вознемиреност и стрес за овие нови-
нари.

За Лалиќ апсењето беше само по-
четок на психичкото потресување што 
требаше да дојде. Иако обвиненијата 
против неа беа отфрлени, Лалиќ рече 
дека претседателот и премиерот ја 
оцрнуваат како предавничка на земја-
та.

„Бев насекаде низ таблоидите. 
Добивав различни закани. Една вечер 
некој ми ги пресекол гумите на авто-
мобилот“, рече Лалиќ. 

Во 2017 година, истражувачката 

репортерка Драгана Пецо од Мре-
жата за известување за криминал и 
корупција (или КРИК), независен ис-
тражувачки портал во Србија, беше 
цел на притисок, пришто беше про-
валено во нејзиниот стан. „Натрап-
никот“ минал низ нејзините работи 
без да земе нешто и покрај вредните 
предмети што ги поседувала. Таа го 
пријавила делото, но никој не бил фа-
тен, а случајот бил затворен.

Во одделен инцидент, во јуни 
2020 година, Бојана Павловиќ, исто 
така, новинарка во КРИК, беше запре-
на и физички нападната на улица од 
мажи во цивилна облека, откако го 
фотографираше Данило Вучиќ, син 
на претседателот Александар Вучиќ. 

Според написот на КРИК, синот бил 
во кафуле во друштво на група која е 
позната по криминални активности. 
Нејзините напаѓачи тврдеа дека се 
полицајци. Ја малтретирале, ѝ го зе-
мале телефонот и ѝ наложиле да ги 
избрише фотографиите. 
КРИК го пријави на-
пад и побара истра-
га, но никој ни-
когаш не беше 
обвинет.

„Ја имаме 
оваа корум-
пирана влада 
која започну-
ва кампањи 
против нас. Тие 
имаат многу но-
винари на своја 
страна. Значи, тоа ја 
збунува новинарската 
средина и сето тоа ги тера 
луѓето да не нѝ веруваат или ценат“, 
рече Марија Вучиќ, новинарка и про-

верувач на факти во КРИК.
Медиумскиот пејзаж во Србија 

е „катастрофален“, вели Лалиќ. Тој 
е длабоко поларизиран, со прису-
ството на провладини медиуми и на 
независни медиуми. Критичкото из-
вестување, без ласкање, за владата 
или нејзините функционери доведува 
до напад од провладините медиуми, 
рече Вучиќ.

Српската влада има голема улога 
и влијание во медиумскиот бизнис, 
според извештајот на „Репортери без 
граници“ од 2017 година, последната 
година за која се достапни информа-
циите. Не само што повеќето меди-
уми се потпираат на владино финан-
сирање, туку владата, исто така, врши 

притисок врз медиумскиот пазар со 
селективно спроведување на даноч-
ните закони, понекогаш замрзнувајќи 
ги банкарските сметки на весниците 
кои ја критикуваат. 

Оваа пролет, „Репортери без гра-
ници“ ги повикаа избраните функ-

ционери да креираат поли-
тики што за промоција на 

слободата на печатот и 
за заштита на новина-
рите. Организацијата 
го објави извештајот 
за годишнината 
од атентатот 
на истражу-
вачкиот но-

винар Славко 
Чурувија и 

поднесе 10 
п р е п о р а к и , 

меѓу кои и за 
фер и правичен на-

чин на распредел-
ба на владините 
средства до ме-
диумите.

На локално 

ниво, според Марија 
Вучиќ, речиси 99 отсто 
од медиумите се повр-
зани со владата, бидејќи 
тие зависат од локалните 
буџети за опстанок. Сама-
та Вучиќ не е непозната за 
онлајн нападите, вклучу-
вајќи ги и смртните закани 
на социјалните мрежи.

„Кога работам на некоја 
истрага, не се чувствувам тол-
ку безбедно. На пример, во тие не-
колку недели на работа и по објаву-
вањето, се чувствувам дека можеби 
сум навистина загрозена. Секогаш се 
сомневам дека некој ме следи или ако 
сум под некаков надзор“, рече Вучиќ.

Не само што 
повеќето медиуми се 

потпираат на владино финан-
сирање, туку владата, исто 

така, врши притисок врз меди-
умскиот пазар со селективно 
спроведување на даночните 

закони, понекогаш замрзнувајќи 
ги банкарските сметки 

на весниците кои ја 
критикуваат
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Лалиќ ги гледа тие напади како 
средство на владата да ги понижи и 
срами новинарките што работат во 
традиционално машка професија.

Вучиќ од КРИК истакнува дека 
при објавување на нешто критичко, 
новинарките се омаловажуваат на со-
цијалните мрежи како „курви“.

„Кога ќе нападнете новинарка, ќе 
кажете дека е курва, глупава, ѓубре 
или дека изгледа како коњ“, рече Ву-
чиќ.

КРИК формираше фонд за но-
винарите да добиваат советување 

за еден или два месеца. Независ-
ното здружение на новинари на 
Војводина, исто така, обезбедува 
бесплатна психолошка 
помош и поддршка за 
своите членови врз ос-

нова на средства до-
биени преку гран-
тови.

Во истражу-
вањето меѓу но-
винарки од 2020 

година, спроведено 
од Независното 
здружение на но-
винари на Србија, 
повеќе од 36 от-
сто од испита-
ничките изјавиле 
дека биле жртви 

на онлајн закани или дека „има-
ле се соочиле со некаков вид на 
загрозена безбедност“ во послед-
ните пет години. Во многу од тие 

случаи, според нив, „имало сексуално 
вознемирување и опасност по без-
бедноста и животот“.

Таквите напади понекогаш се про-
шируваат и на нивните семејства. Во 
2019 година, маж се изјасни за вино-

вен за упатување на смртни закани 
на интернет кон новинарката Татјана 
Војтеховски и нејзината ќерка, се вели 
во написот на Балканската истражу-
вачка репортерска мрежа (БИРН). Тој 
е осуден на осум месеци домашен 
притвор.

Случајот на Војтеховски е еден од 
ретките што привлече внимание, би-
дејќи повеќето од пријавените возне-
мирувања генерално минуваат неказ-
нето, давајќи им поголема слобода 
на сторителите на таквите кривични 
дела. Честопати не се известува за 

напади врз новинарки.
Испановиќ рече дека поради тоа 

што новинарките сè повеќе ја водат 
истражувачката работа, тие честопа-
ти доживуваат многу повеќе напади 
од нивните машки колеги. Кога вла-
дините функционери ќе забележат 
растечка опозиција, поверојатно е 
дека ќе станат поактивни во нивното 
малтретирање на новинарите, рече 
Испановиќ.

„Постои тој вид на покровителски 
аспект на вознемирувањето. Имате 
мажи кои се на моќни позиции во вос-

поставената структура на системот, 
додека од друга страна, повеќето но-
винари кои вршат истражувачка ра-
бота и се во првите редови се жени“, 
рече тој.

Што се однесува до Лалиќ, таа 
вети дека ќе продолжи да го прави 
она што го сака, но направи промени 
за да ја осигура нејзината безбедност. 
Во последните две години таа ан-
гажираше обезбедувачи кои ја при-
дружуваат насекаде, секогаш носи 
тејзер за паника и избегнува да оди 
сама.

„Истражувачките новинарки во 
денешно време во Србија се жени. 
И тоа е нешто на кое сум навистина 
горда. Подобро е да се биде пара-
ноичен кога знаете дека живееме во 
општество каде физичкото насил-
ство е оправдано и во некои случаи е 
несканбо добредојдено“, рече Лалиќ.

Оваа приказна е направена како 
дел од програмата за новинарство 
на Универзитетот во Вашингтон. 
Во март, четворица студенти и про-
фесорката Алисон Богс минаа една 
недела во Србија, посетувајќи повеќе 
независни новинарски куќи, организа-
ции за набљудување на медиумите, 
истражувачки агенции и професори 
и студенти по новинарство за да ја 
разберат моменталната состојба на 
слободата на печатот во таа земја.

Извор: poynter.org

Оваа фотографија на Ана Лалиќ 
е направена утрото кога таа излезе 
од притвор /Фото: Весна Лалиќ

https://www.poynter.org/educators-students/2022/female-journalists-serbia-harassment/
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ЖЕНИТЕ 
ВО МЕДИУМИТЕ 
ВО ЦРНА ГОРА
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Новинарството во Црна Гора 
е претежно „женска“ профе-
сија. Иако нема официјални 

податоци за бројот на вработени 
лица во медиумите и затоа не може 
да се зборува за уделот на жените, 
анализите, сепак, покажуваат дека 
црногорската јавност е најмногу 
информирана од новинарки. Како 
што покажува најновата анализа на 
Агенцијата за електронски меди-
уми (АЕМ), тие сè почесто се среќа-
ваат како уреднички и водители. 
Сите тие податоци би можеле да 
укажуваат на промена на положба-
та на жените кои се вработени во 
медиумите, но за жал ситуацијата е 
поинаква.

И онака лошата положба на 
вработените во медиумите ја вло-

ши пандемијата на ковид-19. Само 
во 2021 година беа затворени 18 
медиуми, а најмалку 30 вработени 
останаа без работа. Една од нив е 
новинарката Елхана Хамзиќ Касмиќ, 
која останала без работа за време 
на породилното отсуство. Ситуа-
цијата дополнително ја усложнува-
ше тоа што нејзиниот сопруг, исто 
така новинар, во исто време остана 
без работа, со оглед на тоа што ме-
диумот за кој работеа отиде во сте-
чај. Отказот дојде по седум години 
работа, а почна суетната потрага по 
разбирање и решенија од системот.

„Го изгубив правото на отштета, 
дури и во Бирото за труд ми рекоа 

дека досега немале ваков случај. 
Она што дополнително ме разо-
чара е недостигот на поддршка од 
колегите од другите медиуми. Но, 
барем сега има пример што може 
да се случи со секоја новинарка која 
ќе стане мајка“, вели таа.

Хамзиќ Касмиќ открива дека во 
Црна Гора е тешко да се биде нови-
нар, бидејќи новинарките често се 
мета на вербални, а во последните 
години и на физички напади.

Новинарите добиваат непри-
мерни коментари за нивниот из-
глед, често полни со сексистички и 
шовинистички изјави, нè нарекува-
ат со имиња на социјалните мрежи, 
предмет сме на кафански приказни 
за тоа како добиваме информации“, 
заклучува Хамзиќ Касмиќ.

Нејзините колеги посочуваат 
дека состојбата во медиумите не се 
променила со годините и дека но-
винарките секогаш биле во полоша 
положба од нивните машки колеги. 

„Условите за работа во меди-
умите во кои цел живот сум врабо-
тен се нехумани. Ги покривав сите 
сегменти, бидејќи неприфатливо 
долго бев единствениот новинар 
во редакцијата, без надоместок и 
без работно време“, вели новинарот 
М.С., вработен во локален медиум.

Иако е единствена во тој меди-
ум со високо образование, таа има 
помала плата од другите колеги, 
бидејќи никогаш не била на рако-

водна позиција.
„Тие места се резервирани за 

оние кои се донесени преку пар-
тиската книшка, често без работен 
ден. Честопати не ја ни работеа таа 
работа, но за тоа беа соодветно 
обештетени“, заклучува таа.

Посебен проблем е баланси-
рањето меѓу семејните и профе-
сионалните обврски. Вработените 
во медиумите, како што самите 
посочуваат, поретко се одлучуваат 
да основаат семејство, свесни за 
последиците од кариерата што ги 
носи таквата одлука.

„Ако уредничката на емисија 
оди на породилно, нејзината еми-
сија сигурно ќе биде откажана или 
доделена на друго лице. Кога ќе се 
врати, прашање е дали ќе има ра-
бота и, речиси, сигурно таа емисија 
нема да и биде вратена“, вели ТВ 
новинарката А.К.

Според неа, создавањето се-
мејство се смета за една од причи-
ните поради која се повеќе нови-

нарки ја напуштаат оваа професија 
во потрага по полесна работа, со 
работно време и подобри услови за 
работа.

„Јас бев една од тие новинар-
ки. По бременост и породилно, по-
барав да работам утринска смена, 
бидејќи и мојот сопруг работи во 
медиумите. Едноставно, повеќе ми 
одговараше и беше жртва што тре-
баше да ја направам“, вели А.М.

Синдикатот за медиуми на 
Црна Гора (СМЦГ), кој собира околу 
600 вработени во медиумите, веќе 
неколку години укажува на лошата 
социо-економска положба на вра-
ботените во медиумите, која до-
полнително се влоши со почетокот 
на пандемијата. Новинарите и дру-
гите медиумски работници се по-
сочени како особено ранлива група, 
кои покрај стандардно лошите ус-
лови, имаат и дополнителен товар 

И онака лошата положба на вработените 
во медиумите во Црна Гора ја влоши 

пандемијата на ковид-19. Само во 2021 
година беа затворени 18 медиуми, а 

најмалку 30 вработени останаа без работа

Помалку 
права, 
повеќе 
притисоци
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на нееднаквост врз основа на пол.
„Условите за работа во ме-

диумите со години се лоши и 
честопати под нивото потребно за 
достоинствена работа. Позицијата 
на новинарите и другите медиум-
ски работници може да се подобри 
со донесување на грански Колек-
тивен договор во областа на меди-
умите, но, за жал, досега немаше 

разбирање кај работодавачите за 
таков чекор“, вели претседателка-
та на Синдикатот на медиуми на 
Црна Гора, Маријана Цамовиќ Ве-
личковиќ.

Според неа, вработените во 
медиумите се соочуваат со преку-
времена работа, работа за време 
на празници и викенди, а честопа-
ти не може ниту да се одреди кога 

почнува и завршува работниот ден 
на работникот. Кога на тоа ќе се 
додадат платите кои се на или под 
националниот просек, а честопати 
доцнат, потоа притисоци, цензура 
и самоцензура, јасно е зошто се 
повеќе луѓе ја напуштаат оваа про-
фесија.

Фото: Pixabay
Извор: TV Pljevlja

Според претседателката на Синдикатот на медиуми на Црна Гора, Маријана Цамовиќ 
Величковиќ, вработените во медиумите се соочуваат со прекувремена работа, работа 
за време на празници и викенди, а честопати не може ниту да се одреди кога почнува и 

завршува работниот ден на работникот. Кога на тоа ќе се додадат платите кои се на или 
под националниот просек, а честопати доцнат, потоа притисоци, цензура и самоцензура, 

јасно е зошто се повеќе луѓе ја напуштаат оваа професија

Новинарката Елхана Хамзиќ Касмиќ, која останала без 
работа за време на породилното отсуство. Ситуацијата 
дополнително ја усложнуваше тоа што нејзиниот сопруг, 

исто така новинар, во исто време остана без работа, со оглед 
на тоа што медиумот за кој работеа отиде во стечај

https://tvpljevlja.me/2022/05/10/zene-u-medijima-manjak-prava-a-vise-pritisaka/

