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Цензурата како општествен и, 
пред сè, медиумски феномен е 
нераскинливо поврзана со при-

тисоци, закани, уцени. Нераскинливо 
е поврзана, исто така, со политички, 
економски или центри на моќ во дру-
ги сфери, како инструмент за прибаву-
вање на корист за поединец или група 
на луѓе. Во општеството се препозна-
ва кога за определена тема од јавен 
интерес за граѓаните, јавното мнение 
е под притисок да не разговара и де-

батира за конкретна тема. Во нови-
нарството е присутна кога при опре-
делени новинарски активности (од 
подготовка, прибирање информаци, 
разговори со извори и истражување 
на тема или приказна) доаѓа притисок 
и има обиди, конкретната новинарска 
содржина да не се објавува или да не 
се истражува. 

„Цензурата е најголем противник 
и негатор на демократските вред-
ности поврзани со слободата на го-
ворот и мислењето и, пред сè, врвен 
непријател на новинарска професија. 
Не случајно, цензурата ја има во сите 
Устави, па и во македонскиот како 
појава која е забранета во демократ-
ско општество“, посочува искусниот 
долгогодишен новинар и истражувач, 
Миомир Серафиновиќ. 

АМБИЕНТ СО ЗАБРАНА НА ОБЈАВУВАЊЕ 
НА ИНФОРМАЦИИ КОИ 

Во Македонија до пред неколку 
години, се навраќа Серафиновиќ, се 
живееше во таков амбиент, во кој вла-

деачката структура се обидуваше да 
предизвика состојба на цензура со за-
брана на објавување на информации 
кои се негативни за естаблишментот 
и спротивни на нивните потреби.

„Обидите беа долги и ефикас-
ни и имаа успех во повеќе медиуми, 
пред сè, во најголемите телевизии и 
весници. Но, цензурата, сепак, не мо-
жеше да се одржи поради падот на 
тогашната власт која се обидуваше 
да направи бришан простор за свои-
те активности (често и незаконски, па 
дури и криминални) со користење на 
методи кои силно влијаеја врз демо-
кратскиот капацитет на општеството. 

Миомир Серафиновиќ, 
новинар и истражувач

Интересите се причина 
за појавата, негувањето 

и опстојувањето на 
цензурата. Некогаш 
се лични, некогаш се 

медиумско-компаниски, 
некогаш се политички 

врз насочување или 
прекинување на 

информативниот 
канал кон публиката и 

граѓаните
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Сите тие активности на владеач-
киот апарат преку цензурирањето, 
односно најмногу преку контролата 
на информирањето, предизвикаа 
и силно влијание врз капацитетот 
на новинарството во Македонија“, 
нагласува Серафиновиќ.

По тој период, додава Серафи-
новиќ, имаше можност за научно 
истражување на тој општестве-
но-политички феномен, по падот на 
конкретната власт, меѓутоа, за жал 
се остана само на можноста. 

„И сега ние немаме ништо. Не-
маме научена дефиниција за про-
блемот, освен спомени и лични раз-
мислувања, несортирани во научни 

резултати потребни да се избегнат 
истите грешки во иднина“, вели Се-
рафиновиќ, кој во кариерата има ра-
ботено на многу стории преку мага-
зинот „Код“ во кои се третираа теми 
од висок криминал и корупција во 
општеството за што, како дел од 
екипата, е добитник и на многуброј-
ни награди и признанија.

ПОЛИТИЧКА И 
ЕКОНОМСКА ЦЕНЗУРА

Интересите, според него, се 
причина за појавата, негувањето и 
опстојувањето на цензурата. Не-
когаш, објаснува тој, се лични, не-

когаш се медиумско-компаниски, 
некогаш се политички и врз коли-
чината на моќ која може да влијае 
врз насочување или прекинување 
на информативниот канал кон пуб-
ликата и граѓаните. 

„Покрај примерот со политич-
ката цензура, постојат и обиди за 
економска цензура. Таа е повеќе 
присутна по завршувањето на прет-
ходниот период, кога определена 
компанија или можен и богат пое-
динец се обидуваат да застанат со 
нога врз главата на информацијата. 
Целта е да не се дознаат некои ра-
боти. На пример, определен избор 
на тема релевантна за интересот 

„Таа е врвен непријател 
на новинарска професија. 

Не случајно, цензурата 
ја има во сите Устави, па 
и во македонскиот како 

појава која е забранета во 
демократско општество“, 

посочува искусниот 
долгогодишен новинар 
и истражувач, Миомир 

Серафиновиќ
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на публиката и на јавниот инте-
рес се сопира или не се дозволува 
подготовка со образложение дека 
тоа не е најважно за граѓаните во 
моментот. Секако тука и присутен 
и „гејт-кипер“ методот, кога уред-
ник, менаџер или сопственик се 
обидуваат да влијаат врз конкретен 
новинарски труд или, пак, врз уре-
дувачката политика за определно 
прашање“, потенцира Серафиновиќ.

РАЗОЧАРУВАЧКИ Е КОГА 
ЦЕНЗУРАТА ДОАЃА ОД 
ПОЛИТИЧАРИ НА ВЛАСТ

Недостатокот на брза реакција 
во определени гранични случаи или 
експлицитни случаи на насилство, 
закани, недостојно однесување, 
навредување и омаловажување на 
новинари и медиумски работни-
ци, покажува неказнивост и при-
фаќање на таков однос како норма-
лен па дури и посакуван, нагласува 
Серафиновиќ. 

„Тука е и интернетот. Особено 
разочарувачки кога таквиот од-
нос доаѓа од политичари кои се на 
власт и од кои се очекува подобру-
вање на состојбата со политички 
активности, но и со личен пример. 
Ако ја паметите прес-конферен-
цијата на премиерот Ковачевски 
кога „откри“ дека парното работи 
на топла вода, а тројца минист-
ри зад него се смееја како на оние 
сексистички несмешни скечови на 

Бени Хил од пред пола век. Хумо-
рот на премиерот беше лош, но 
количеството на омаловажување и 
потценувачки однос течеше од не-
говата изјава. Упатено кон жените 
и мажите кои го информирале него 
како граѓанин пред да стане преми-

ер и политичар, и ги информирале 
сите граѓани. И по таков пример од 
врвот, што останува од „боранијата“ 
под него и министрите кои животот 
и кариерата ги тераат не преку ре-
зултати и постигнувања, туку преку 
„климоглавство“ на шефот. Таквиот 
однос кон новинарите не може да 
роди подобрување, туку носи вло-
шување на односот кон известува-
чите“, вели Серафиновиќ. 

Следни чекори во таа низа, по-
сочува тој, се интернет закани, на-
вреди, „плукања“ по контакт еми-
сии, ситни закани кон новинарите 
на јавни настани, сериозни закани, 
вознемирување на семејството и на 

крај доаѓа најтешкото - физичкиот 
напад. 

„И кога ќе се врати филмот, из-
легува дека се почнало со глупава-
та шега со топла вода или нешто 
слично“, заклучува Серафиновиќ.

Искоренувањето на трендот на 
закани и физички напади, според 
него, се ефикасни институции. Не-
колку притвори за виртуелни за-
кани и клетви, како и за физички 
напади, вели тој, ќе донесат брзи 
резултати. На долг рок е потребна 
и едукација на луѓето дека објаву-
вањето на информации и податоци 
за злоупотреби е основа и срж на 
демократијата, а не непријателство. 

Во Македонија до пред 
неколку години имаше 

можност за научно 
истражување на тој 

општествено-политички 
феномен, по падот на власта, 

меѓутоа, за жал се остана 
само на можноста
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ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПИНА - НАД 81 ОТ-
СТО ОД 103 НОВИНАРКИ СЕ СООЧИЛЕ 
СО ОНЛАЈН ВОЗНЕМИРУВАЊЕ

Над 81 отсто од 103 анкетира-
ни новинарки во истражувањето на 
ПИНА, Платформа за истражувач-
ко новинарство и анализи, изјавиле 
дека се соочиле со онлајн возне-
мирување. Тоа директно или инди-
ректно влијаело врз извршувањето 
на професионалните обврски. 

„Истражувањето на ПИНА беше 
фокусирано на онлајн вознемиру-
вањето со кое се соочуваат нови-
нарките во нашата земја. Анкети-

равме 103 новинарки и над 81% 
од нив кажале дека се соочиле со 
некаква форма на онлајн вознеми-
рување поради нивната работа. Кај 
некои било говор на омраза, шови-
низам, сексизам, навреди и клевети, 
организирани хајки, додека кај не-
кои се работело за директно зака-
ни за физичко насилство и закани 
по животот. Самото истражување 
е доказ дека новинарите често се 
соочуваат со закани и притисоци 
поради нивната работа. Она што 
е специфично во нашиот фокус на 
публикацијата е дека новинарките 
се соочуваат со онлајн вознемиру-
вање и како новинарки, но и како 

жени“, вели истражувачката нови-
нарка и претседателка на ПИНА, 
Кристина Озимец.

Мотивот за вознемирување, 
според новинарките, најчесто бил 
поради објава на новинарски тек-
стови насочени кон други центри 
на моќ (56,6%), во 43,4% од случа-
ите поради објава на сопствени но-
винарски текстови за општествени 
случувања кои биле критички кон 
властите, во 36,1% поради објавени 
новинарски текстови за општест-
вени случувања кои биле критички 
насочени кон некоја партија. 

Според податоците од истражу-
вање на Меѓународната федерација 
на новинари цитирано во публика-
цијата на ПИНА, 64% од новинарки-
те се соочиле со онлајн насилство, 
од кои речиси половина (47%) не го 
пријавиле случајот. Резултатите од 
прашалникот на ПИНА покажуваат 

дека кај нас оваа бројка е уште по-
висока - дури 81,6% од новинарките 
во земјава се соочиле со онлајн воз-
немирување поради својата работа, 
а речиси половина (43,7%) вознеми-
рувањето не го пријавиле никаде, 
додека најголем дел од останатите 
(32%) го пријавиле во својата редак-
ција.

Кристина Озимец истражувачка, 
новинарка и претседателка на 
ПИНА
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„Нашето истражување покажу-
ва дека довербата дека институ-
циите ќе преземат нешто кога се 
работи за онлајн насилството или 
вознњмирувањето кај новинарките 
е ниска. Мал е бројот на новинарки 
кои ги пријавуваат онлајн напади-
те во институциите а исто така не 
е голема бројката ниту на оние кои 
ги пријавуваат овие настани и кај 
организациите. Едноставно малку 
новинарки веруваат дека нешто ќе 
се преземе и ќе биде казнет возне-
мирувачот па дури речиси сите но-
винарки веруваат дека вознемиру-
вањето ќе се повтори. Ова укажува 
на итната потреба од барање од ин-
ституциите да заземат посериозен 
однос кон овој негативен тренд кон 
новинарите“, додава Озимец.

Над 29.7% од новинарките ка-
жале дека биле споделени нивни 
фотографии во одредени групи на 
социјалните мрежи, со цел нивна 
дискредитација. Со онлајн дем-
нење се соочиле 22% од новинарки-
те, додека оркестрирани кампањи 
биле организирани против 18.7%.

ТЕРМИНОТ ЦЕНЗУРА ДАТИРА ОД
 17-ОТ ВЕК, ФЕНОМЕНОТ Е ПОСТАР 
ОД ПЕЧАТЕНОТО НОВИНАРСТВО 

Цензурата, како механизам, и 
автоцензурата и сензурата, како неј-
зини последици, се трендови кои 
се често присутни во медиумите. 
Терминот цензура потекнува од ла-
тинскиот јазик, од глаголот censere 
што значи да се процени или оцени. 
Почетоците на негова употреба се 
забележани уште во 17 век и се од-
несувале на институционално право 
на цензорот, пропишано од самата 
држава, да контролира, да забранува 
или да дозволува објавување на пи-
шан новинарски збор. 

Меѓутоа цензурата е многу 
постара од печатеното новинарство 

и обично се врзува за периодот на 
ракописната култура. Протагора, на 
пример, бил прогонет во Атина, а 
неговите книги запалени, за изјавата 
дека „не знае дали навистина има бо-
гови или ги нема“. Кинескиот цар Ши 
Хуанг Ти, пак, се пресмета со идеите 
на политичкат филозофија на Кон-
фучие, ги запали сите негови книги, 
а 400 следбеници кои го пропагираа 
неговото учење ги закопа живи. 

 Интернет закани, навреди, „плукања“ по контакт 
емисии, ситни закани кон новинарите на јавни 
настани, сериозни закани, вознемирување на 

семејството и на крај доаѓа најтешкото - 
физичкиот напад. Искоренувањето на трендот на 
закани и физички напади, според него, се ефикасни 

институции
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Теоретичарите и практичарите 
на модерното новинарство отсеко-
гаш имале спротивставени ставови 
за корисноста и штетноста од цен-
зурата. Аргументи на оние нејзи-
ните бранители биле - заштита на 
правата и слободите на други луѓе, 
спречување на загрозување на јав-
ниот интерес, зачувување на без-
бедноста на државата и јавниот ред 
и мир, блокирање на непристојни и 

порнографски содржини и забрана 
за емитување на говор преку кој се 
шири омраза и дискриминација. 

Критичарите тврдат дека цен-
зурата е механизам што го корис-
тат центрите на моќ како начин 
до широките маси да стигнат само 
оние информации кои им одгова-
раат, што се коси со сите етички и 
морални стандарди. Со цензури-
рање, според нив, се создава неин-

формирано или полуинформирано 
општество кое не може способно и 
активно да учествува во општест-
вениот живот. 

Поради одомаќинување на тер-
минот цензура во негативен кон-
текст, сè почесто се прибегнува кон 

терминот модерација, метод кој го 
употребуваат технолошките ком-
пании за управување со содржина 
- постови, фотографии, видеа, итн., 
кој е општо прифатен. „Линијата на 
разграничување меѓу модерирање 
и цензура е сè повеќе заматена“, 
вели Џилијан Ц. Јорк, директорка 
на одделот за слобода на говор при 
Фондацијата „Електроник Фронти-
ер“ (Electronic Frontier Foundation).

Фото: Pixabay

Методи 
на цензура

1. Забранување на теми

2. Скратување на прилози

3. Наметнување на теми

4. Преместување на важнми 
теми на помалку воочливи 
позиции или на веб

5. Диктирање на прашања 

6. „Лесни“ новинари

7. Прилози кои треба да се 
„доработат“

8. Задржување

9. Преземање на важни содр-
жини од други

10. Укинување на истражу-
вање

11. Млади новинари на тешки 
задачи

12. Укинување на специјално-
сти - сите можат се

13. Маргинализирање на непо-
слушните

14. Цензура во авторизација

15. Пишување на она што ги 
интересира луѓето, полити-
ката е аут

16. Без контекст 
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„Њујорк тајмс“: 
Србија тестира 
нови облици 
на цензура

ПРОСТОРОТ ЗА КРИТИЧКИТЕ МЕДИУМИ СЕ СТЕСНУВА НИЗ ЦЕЛИОТ РЕГИОН

Власта „сега се обидува да го уништи нивниот 
кредибилитет и да обезбеди мал број на луѓе да ги видат 

нивните приказни“, пишува американскиот весник

9
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ПРОСТОРОТ ЗА КРИТИЧКИТЕ МЕДИУМИ СЕ СТЕСНУВА НИЗ ЦЕЛИОТ РЕГИОН

Од Полска на север до Србија 
на југ, Источна Европа стана 
плодна почва за нови форми 

на цензура кои генерално не вклучу-
ваат брутална сила, туку помеки, 
но ефективни средства за облику-

вање на јавното мислење во корист 
на владеачките структури, пишува 
„Њујорк тајмс“. 

Како што наведува американски-
от весник, покрај новите, помалку 
репресивни тактики, земјите како 

Србија, Полска и Унгарија користат 
исклучително ефикасни средства за 
манипулација со јавното мислење и 
за стеснување на пристапот на кри-
тичките гласови.

Земји како 
Србија, Полска и 

Унгарија користат 
исклучително 

ефикасни средства 
за манипулација на 

јавното мислење и за 
гушење на пристапот 

на критичките гласови
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Весникот ја поткрепува својата 
теза со примери: Кога пандемијата 
на коронавирусот пристигна во Ис-
точна Европа во пролетта во 2020 
година, српската новинарка Ана 
Лалиќ укажа на големиот недостиг 

на маски и друга заштитна опрема. 
Набрзо била уапсена, ставена во 
ќелија без прозорци и обвинета за 
ширење паника.

Таа набрзо беше ослободена и 
доби јавно извинување од владата, 
што „изгледаше како мала победа 
против репресијата од стар стил“, 

од авторитарниот претседател на 
Србија, Александар Вучиќ.

Меѓутоа, Ана Лалиќ потоа со 
недели беше третирана како пре-
давник од мнозинството на инфор-
мативни медиуми во Србија, кои се 
повеќе се под контрола на Вучиќ и 

неговите сојузници, додека Србија 
ја усвојува тактиката што се ко-
ристи во Унгарија и другите земји 
кои се одликуваат со пад на демо-
кратијата, низ целиот поранешен 
комунистички блок.

„СРБИЈА НЕ УБИВА НОВИНАРИ, НО...“

Србија „повеќе не затвора и 
убива критички настроени нови-
нари, како што се случуваше во 

времето на владеење на Слободан 
Милошевиќ во 1990-тите“. Власта 
„сега се обидува да го уништи нив-
ниот кредибилитет и да обезбеди 
мал број на луѓе да ги видат нив-
ните приказни“, пишува „Њујорк 
тајмс“, а пренесува агенцијата Бета.

Во текстот се наведува дека за-
молчувањето на критичките гласо-
ви во голема мера му помогнало на 
Вучиќ, но и на најпознатиот спор-
тист во земјата, тениската ѕвезда 
Новак Ѓоковиќ, чии проблеми со 
визата во Австралија биле „прика-
жани како неподнослива навреда 
за српската нација“.

Неодамнешно истражување на 
независната мониторинг група БИ-
РОДИ за информативните програ-

Во текстот 
се наведува дека 

замолчувањето на критичките 
гласови во голема мера му 

помогнало и на најпознатиот 
спортист во земјата, Новак 

Ѓоковиќ, чии проблеми со 
визата во Австралија биле 

„прикажани како неподнослива 
навреда за српската

 нација“
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ми на српската телевизија покажа 
дека на Вучиќ во тримесечниот пе-
риод од септември му биле дадени 
повеќе од 44 часа простор, од кои 
87 отсто биле позитивни, додека 
водечката опозициска партија има-
ла три часа од кои 83 отсто биле 

негативни, наведува американскиот 
весник.

Истиот весник додава дека луѓе 
лојални на власта се наоѓаат 
на чело на пет водечки 
телевизиски канали 
во Србија, вклучи-

телно и јавниот сервис РТС.
„Њујорк тајмс“ наведува дека 

просторот за критичките меди-
уми се намалува низ цели-

от регион. Весникот се 
повикува на извештај 

на шведскиот ин-
ститут V-Dem, кој 
ги вброи Србија, 
Полска и Унга-
рија меѓу „први-
те десет земји 
што се автокра-

тизираат“, а во 
контекст на свои-

те тврдења ги наве-
де „нападите врз суд-

ството и ограничувањата 
врз медиумите и граѓанското 

општество“. „Фридом хаус“, исто 
така, сега ја класифицира Србија 
како делумно слободна земја.

Безбедносните сили, кои за 
време на комунизмот беа главно 
средство за гушење на критички-
те гласови, во таа улога ги заме-
нија компании кои се контроли-
рани од државата или се зависни 
од неа. Тие вршат притисок врз 
медиумите на кој често е тешко 
да се одолее, пишува американ-
скиот весник.

Извор: balkans.aljazeera.net
Фото: Unplash 

„Њујорк тајмс“ 
забележува дека луѓе 
лојални на власта се 

наоѓаат на чело на пет 
водечки телевизиски 

канали во Србија, 
вклучително и јавниот 

сервис РТС

https://balkans.aljazeera.net/news/balkan/2022/1/17/new-york-times-srbija-testira-nove-oblike-cenzure-medija
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СО ПОТПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА ЕВРОПСКАТА 

ФЕДЕРАЦИЈА 
НА НОВИНАРИ, 

ЗА НОВИОТ 
ЗАКОН ЗА 

МЕДИУМИ 
ВО ТУРЦИЈА

МУСТАФА 
КУЛЕЛИ 

И
Н
Т
Е
Р
В
Ј
У

Мустафа Кулели, потпреседател на ЕФЈ 
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Турскиот парламент, на 13 ок-
томври во 2022 година, го усвои 

новиот и строг закон за медиуми кој 
предвидува до три години затвор 
за новинарите и корисниците на со-
цијалните мрежи кои шират лажни 
или погрешни информации. Син-
дикатот на новинарите на Турција 
(TGS) го осуди законот и го оцени 

како обид на турскиот претседател 
Реџеп Таип Ердоган да ги задуши 
критизерите пред општите избори 
во јуни во 2023 година. Разговарав-
ме со потпретседателот на Европ-
ската федерација н новинари (ЕФЈ), 
Мустафа Кулели за влијанието врз 
новинарството и слободата на гово-
рот во Турција.

n Што ќе смени законот кој е 
донесен за турските новинари?

- Целта на овој закон не е да 
се бори против дезинформациите, 
туку да стави крај на известување-
то со факти и слободата на изразу-
вање. Сега кога е усвоен, се ризику-
ва да бидат загубени и последните 
остатоци на слободата на изразу-

Се ризикува 
губење на 
последните 
остатоци од 
слободата на 
изразување 

Целта на овој закон, 
според него, не е 

да се бори против 
дезинформациите, 
туку да стави крај 

на известувањето со 
факти и слободата на 

изразување 

Турскиот парламент, 
на 13 октомври во 

2022 година, го усвои 
новиот и строг закон за 
медиуми кој предвидува 

до три години затвор 
за новинарите и 
корисниците на 

социјалните мрежи 
кои шират лажни или 
погрешни информации
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правосудство има „стап за цензура“ 
во своите раце, овозможувајќи на 
судовите да изрекуваат затворски 
казни до три години за новинари и 
редовни корисници на социјалните 
мрежи кои наводно „отворено шират 
погрешни информации“. Во суштина, 
сите критички објави на социјалните 
мрежи може да се осудат како „де-

зинформации“. Тоа ќе обезбеди прав-
на основа за многу злоупотреби од 
судството, кое веќе е политички кон-
тролирано и нема независност. Ми-
лиони интернет корисници во Тур-
ција ќе ризикуваат затворски казни.
n Кои се најзагрижувачките 
членови во новиот закон?
- Со членот 29 се воведува ново 

кривично дело во турскиот правен 

систем - „јавно ширење на погреш-
ни информации“. Бидејќи тоа кри-
вично дело е дефинирано со при-
лично нејасни и отворени термини, 
нејасно е како обвинителите ќе ги 
одредат „лажните вести“ и оние кои 
учествуваат во нивното ширење. Од 
социјалните мрежи и интернет стра-
ниците ќе се бара да ги предадат 
личните податоци на корисниците 

Со членот 29 се воведува 
ново кривично дело во 

турскиот правен 
систем - „јавно ширење на 

погрешни информации“, 
вели потпретседателот на 
Европската федерација на 

новинари 

Од социјалните мрежи и 
интернет страниците 

ќе се бара да ги предадат 
личните податоци на 

корисниците кои се 
осомничени за „пропагирање 

на погрешни информации“ 
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кои се осомничени за „пропагирање 
на погрешни информации“. Допол-
нително, законот вклучува концепти 
како „дезинформации“, „неосновани 
информации“ и „искривени инфор-
мации“ без да дава законски дефини-
ции. Исто така се однесува и на „без-
бедност“, „јавен ред“ и „јавен мир“ 
кои повеќе пати се користат против 
новинари во случаи на правно возне-

мирување. Криминализирањето на 
таквите дејствија може да доведе до 
случувања кои би можеле да ги раз-
нишаат корените на демократијата и 
суштинските принципи на слободата 
на изразување.
n Зошто партијата на Ердоган, 

АКП, го воведува овој закон сега?
- Брзањето со кое беше донесен 

овој закон може да укажува дека цел-

та на владата е да го зголеми прити-
сокот врз новинарите и корисниците 
на социјалните мрежи пред избори-
те. Предлогот, подготвен без консул-
тации со новинарските организации 
и граѓанското општество, беше кон-
троверзен дури и во владата.

Извор: efj.org
фото: Јакоб Хофман/ver.di

Брзањето со кое 
беше донесен 

овој закон може 
да укажува дека 

целта на владата 
е да го зголеми 

притисокот врз 
новинарите и 
корисниците 

на социјалните 
мрежи пред 

изборите, смета 
Кулели

https://europeanjournalists.org/blog/2022/10/14/efjs-mustafa-kuleli-new-disinformation-law-could-erase-last-remnants-of-freedom-in-turkey/
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Редакции соочени со арбитраж-
ни згаснувања, телохранители 
обвинети за саботирање на ра-

ботата на новинарите што треба да 
ги штитат, правосудни системи што 
целат на известувачи кои открива-
ат погрешни постапки на владите. 
Кризата на слободата на печатот 
се шири низ Латинска Америка и во 
некои околности таа е толку сери-
озна што ги принудува новинари-
те да заминат од своите матични 
земји.

Од Мексико до Бразил, од Ел 
Салвадор до Венецуела, напади-
те врз новинарите и нападите врз 
слободата на печатот се широко 
распространети. Најновиот свет-
ски Индекс за слобода на печатот 
на „Репортери без граници“ преду-

предува дека Латинска Америка е 
сè „потоксична средина“ за печатот, 
особено за истражувачките нови-
нари кои се фокусирани на повику-
вање на властите на одговорност. 

„Сè повеќе видливи и вирулент-
ни, тие јавни напади ја ослабнуваат 
професијата и поттикнуваат насил-
ни правни дејствија, кампањи за 
оцрнување и заплашување, особено 
против жените, и онлајн вознемиру-
вање на критички настроени нови-
нари“, се наведува во извештајот.

Според податоци од мрежата 
Voces del Sur (VdS), латиноамери-
кански проект за мониторинг на 
слободата на печатот, десетици но-
винари од регионот, од 2017 годи-

Истражувачките 
новинари 

во немилост 
на властите и системите 

МЕДИУМСКИ РАБОТНИЦИ ВО ЕГЗИЛ Е СÈ ПОЧЕСТ ТРЕНД ВО ЗЕМЈИТЕ ОД ЛАТИНСКА АМЕРИКА

Според податоци од 
мрежата Voces del Sur (VdS), 
латиноамерикански проект 
за мониторинг на слободата 

на печатот, десетици 
новинари од регионот, од 

2017 година, биле убиени или 
киднапирани, 150 се соочиле 

со произволни притворувања, 
а 11 биле подложени на 

тортура
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Истражувачките 
новинари 

во немилост 
на властите и системите 

МЕДИУМСКИ РАБОТНИЦИ ВО ЕГЗИЛ Е СÈ ПОЧЕСТ ТРЕНД ВО ЗЕМЈИТЕ ОД ЛАТИНСКА АМЕРИКА
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на, биле убиени или киднапирани, 
150 се соочиле со произволни прит-
ворувања, а 11 биле подложени на 
тортура, меѓу други злоупотреби. 
Како резултат на тоа, VdS известу-
ва дека 170 новинари од регионот 
биле принудени на егзил во 2020 
година и во 2021 година за да избе-
гаат од произволно затворање, па 
дури и обиди за атентат.

Иако некои новинари се учат да 
се приспособат на егзилот, па дури 
и да најдат начини да го подобрат 
нивното надзорно известување 
од странство, тој феномен ширум 
регионот не само што создава ог-
ромни психолошки и финансиски 
оптоварувања за печатот, туку во 
голема мера ги ослабнува демокра-
тијата и управувањето. 

За да го разбере тој загрижувач-
ки егзодус, GIJN (Global Investigative 
Journalism Network) разговараше 
со прогонети членови на печатот 
од Никарагва, Ел Салвадор, Куба и 
Колумбија кои раскажаа како биле 
турнати во егзил и дадоа совети за 
други новинари кои се соочуваат со 
слични закани.

НИКАРАГВА: 
Угнетување од врвот

Гласови за опозициските пар-
тии, пронајдени во депонија за 
ѓубре, за време на регионалните 
избори во Никарагва во 2008 годи-
на предизвикаа стравувања 
дека владата на претсе-
дателот Даниел Орте-
га е тргната кон авто-
кратски пресврт. 
Ортега во 2009 
година го проме-
ни Уставот за да 
внесе претседа-
телски избори на 
неодредено време, 
но ситуацијата стана 
уште повознемиру-
вачка за време на про-
тестите во 2018 година.

„На земјата ѝ беше доста 
[од претседателот Ортега] и луѓето 
излегоа на улиците. Јас документи-
рав како одговорот на владата беше 
да се убијат 350 луѓе“, вели Вилф-
редо Миранда Абурто, чии истраги 
се посочени во извештаите на Ин-
терамериканската комисија за чо-

векови права.
Миранда, 

кој претход-
но пишуваше 

за истражу-
вачкиот ма-

газин „Конфи-
денсијал“ и за 

шпанскиот весник 
„Ел Паис“, и чија рабо-

та беше призната и потврдена со 
престижните новинарски награди 
„Ортега“ и „Гасет и Реј де Еспања“, 
двапати бегаше од Никарагва пора-
ди загриженост за неговата физич-
ка безбедност.

Првиот пат беше по објавата на 

експозе за полициски снајперисти 
кои пукаа во демонстранти. 

„Кон крајот на 2018 година, вла-
дата започна кампања против мене, 
објавувајќи фотографии на социјал-
ните мрежи на кои пишуваше дека 
сум медиумски терорист и барајќи 
да бидам пријавен во полиција за 
мое апсење. Морав да ја напуштам 
земјата“, објаснува тој.

Тој се врати во 2020 година, кога 
пандемијата на ковид-19 го намали 
притисокот за прогонување на но-
винари. Заедно со уште двајца нови-
нари, тој ја креираше страницата за 
истражувачко новинарство Дивер-
гентес (Divergentes). Но, низата на 

Во јули 2021 година, 
неколк у месеци пред 
општите избори во 

Никарагва, претседателот 
Даниел Ортега започна 
нова акција, затворајќи 

политички противници и 
активисти, а целејќи на 

новинари
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тешки закони што ги усвои владата 
на Ортега кон крајот на 2020 година 
ја уништија политичката опозиција 
и, како што вели тој, се заканија на 
секој новинар кој бара одговорност 
од државата за нејзините постапки. 
Во јули 2021 година, неколку ме-
сеци пред општите избори, Ортега 
започна нова акција, затворајќи по-
литички противници и активисти, а 
целејќи на новинари.

„Стотици новинари беа пови-
кани во јавното обвинителство. Ме 
повикаа за наводно перење пари“, 
вели Миранда, кој ги опишува тие 
обвиненија како лажни и како дел 
од стратегијата за негово замолчу-

вање. Обвинителите го испрашуваа 
четири часа за неговите написи, за-
канувајќи му се со затвор за прекр-
шување на новиот закон за сајбер 
криминал, но, како што вели, не 
поставувале прашања за наводното 
перење пари.

„Обвинителот ми рече дека ќе 
добијам најмалку осум години за-
твор. Мојот адвокат се јави поплад-
нето и ми рече: „Слушај, треба да ја 
напуштиш Никарагва, бидејќи она 
што тие го кажаа за сајбер крими-
налот е чудно“, и јас заминав“, вели 
Миранда, кој тајно отпатувал за 
Костарика со брод, каде што е по-
литички бегалец. И неговите роди-

тели ја напуштиле Никарагва, отка-
ко биле вознемирувани. 

Миранда го води ти-
мот на Дивергентес од 

странство, но све-
сен е за ризиците 

со кои новина-
рите на сајтот 
сè уште се со-
очуваат во Ни-
карагва. Вели 
дека заштита-
та на негови-

те новинари е 
постојан чин на 

балансирање: напи-
сите често се објаву-

ваат анонимно, некои се 
откажани, а трошоците за по-

мош на новинарите кои треба да ја 
напуштат земјата ги оптоваруваат 
финансиите на Дивергентес.

„Тоа е наш најголем проблем во 
моментот. Редакцијата ја напушта 
Никарагва. Сите пречки што режи-
мот ги поставува на патот, имаат 
за цел да нè принудат да фрлиме 
пешкир, но барем во Дивергентес 
сме убедени дека целта на нови-
нарството е да нема откажување во 
контекст како што е овој“, вели тој.

ЕЛ САЛВАДОР: 
Таргетирање на 
новинарството во услови 
на поширок напад

По два месеца барања, еден од 
прогонетите новинари на салвадор-
скиот весник „Ел Фаро“, се согласи 
на интервју со GIJN. Меѓутоа, имајќи 
ја предвид опасноста да се зборува 
против владата на претседателот 
Наиб Букеле, тој побара да збору-
ва под услов на анонимност. Рече 
дека се чувствувале принудени да 
ја напуштат земјата, кога судската 
власт тргнала против истражувач-
ките новинари, во услови на сè по-
голем стравувања дека кривичното 
гонење е реален ризик за оние кои 
повикуваат на наводно недолично 
однесување на владата на Букеле.

„Имаме случаи во канцеларија-
та на Обвинителството и заминав-
ме бидејќи можевме да бидеме за-
творени. Ја имаме Никарагва како 
пример, но овој човек [Букеле] се 
движи многу побрзо“, вели новина-
рот за ГИЈН.

Според 
неодамнешниот „закон 

за затворање уста“ во Ел 
Салвадор, секој новинар се 
соочува со казна затвор и 

до 15 години, ако споделува 
информации за криминални 

групи, со што практично 
се затвораат вратите на 
одговорното известување 

за бандите
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Во јануари 2022 година, „Ел 
Фаро“ откри дека експерти за ди-
гитална безбедност откриле оти 
телефоните на 22-ца членови на 
неговиот персонал биле заразени 
со шпионскиот софтвер Пегасус. 
Потоа во март, Конгресот кој е ори-
ентиран кон владата, издаде „ис-
клучителна состојба“ ширум земја-
та, суспендирајќи бројни основни 
права во име на борбата против 
моќните банди во земјата. Додека 
претседателот во август се пофа-
ли дека државата минала 83 дена 
без убиства, повеќе од 50.000 луѓе 
се приведени и има 3.000 
извештаи за кршење 
на човековите права. 
Според неодам-
нешниот „закон за 
затворање уста“, 
секој новинар се 
соочува со казна 
затвор и до 15 
години, ако спо-
делува информа-
ции за криминал-
ни групи, со што 
практично се затво-
раат вратите на одго-
ворното известување за 
бандите во Ел Салвадор.

Кон судското вознемирување 
придонесуваат и заканите преку 
социјалните мрежи. Иако новина-
рите ширум светот се соочуваат со 
напади, критики, па дури и навреди 
за нивната работа, во Ел Салвадор 
постојат тврдења дека троловите 
поддржани од владата ги корис-
тат социјалните мрежи за запла-
шување на новинарите, наведува 
Интерамериканската асоцијација за 
печат. Тие тролови се закануваат со 
физички напади врз новинари, но и 
со срамни, приватни информации 
кои подоцна се објавуваат на со-
цијалните мрежи.

Ситуацијата влијаеше на од-
носите со изворите и особено го 
отежнува истражувачкото известу-
вање, но и престојот во странство 
донесе неочекувана корист. Изво-
рите беа исплашени и се повлекоа 
[на почетокот]. Беше предизвику-
вачки, бидејќи морав да го сменам 
начинот на комуникација и да из-
градам нови извори. Тоа беше долг 
процес, но тие имаат поголема до-
верба сега кога сум во странство, 

бидејќи повеќе не веруваат дека 
може да ме следат“, изјави репорте-
рот на „Ел Фаро“.

КУБА: 
Известување за 
воспоставена диктатура

Новинарот Карлос Мануел Ал-
варез ја напушти Куба во 2015 го-

дина и оттогаш живее во Мексико 
и во САД. Често ја посетува Куба, 
но обично не може да се јавува од 
островот поради постојаниот др-
жавен надзор и вели дека со текот 
на годините имал повеќе сослушу-
вања, надзори и притвори.

„Би можеле да кажат дека сте 
поврзани со терористи од Мајами 
или дека работите за ЦИА. Сослу-

Новинарот 
Карлос Мануел Алварез ја 

напушти Куба во 2015 година 
и оттогаш живее во Мексико 
и во САД. Често ја посетува 
Куба, но обично не може да 

се јавува од островот поради 
постојаниот државен надзор и 

сослушувањата, надзорите 
и притворите низ 

годините
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шувањата имаат за цел да го деста-
билизираат лицето што се испиту-
ва“, вели тој.

Алварез пишуваше за Куба за 
медиуми, вклучувајќи ги „Њујорк 
тајмс“, „Вашингтон пост“ и шпан-
скиот „Ел Паис“ и коосновач е на 
магазинот „Ел Есторнудо“. Публи-
кацијата се објавува на интернет и 
себеси се опишува како „кубанско 

новинарско списание што се движи 
меѓу новинарски хроники, фотогра-
фии и есеи“. Страницата е блокира-
на во Куба, нејзините сервери не се 
наоѓаат таму, така што содржината 
не може да се цензурира.

„Од својот почетоок, „Ел Естор-
нудо“ ја мина границата на она што 
го дозволува владата. Сите мои 
колеги кои работат во списание-

то, во поголема или помала мера, 
претрпеа вознемирување, клевета и 
„атентати“ на карактер, но не и цен-
зура, бидејќи режимот нема дирек-
тен пристап до она што се објавува“, 
вели Алварез.

„Ел Есторнудо“ се соочува со 
предизвикот за известување за 
Куба, со новинари кои брзо паѓа-
ат под надзор на владата. Алварез 
вели дека, иако во почеток работат 
со новинари кои не се таргети, а „Ел 
Есторнудо“ се обидува што е можно 
помалку да ги разоткрие, ротација-
та на персоналот е висока и многу-
мина на крајот ја напуштаат Куба. 
Сепаак, кога се во странство, тие 
можат да продолжат со својата ра-
бота, на пример, со контактирање 
на извори преку онлајн алатки.

Освен неколку странски меди-
уми и новинарски сајтови кои вла-
дата ги надгледува или ограничува, 

во Куба нема приватни или незави-
сни медиуми. Сите проекти кои не 
ја следат линијата на владата, се 
соочуваат со угнетување. „Цензура-
та е вообичаена и апсолутна“, вели 
Алварез.

КОЛУМБИЈА: 
Трошоци и ризици 
од егзилот

Не стигнува секој новинар да 
дојде во ризик до егзил. Емоцио-
налните и финансиските трошоци 
не се секогаш одржливи, па дури 
и за оние кои успеваат да заминат, 
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секогаш се поставува прашањето 
колку долго може да трае тоа.

Хулијан Фернандо Мартинез, 
колумбиски истражувачки нови-
нар кој со години ја документирал 
корупцијата, полицијата и врски-
те меѓу службеници и наркобан-
дите, беше принуден да побегне 
од земјата во оваа година откако 
дозна за планот да го убијат и пре-
живеа очигледен обид за атентат.

Пред да замине, му беше до-
делен тим за заштита, кој колум-
биските власти понекогаш го да-
ваат на новинари за кои се смета 
дека се изложени на ризик врз 
основа на нивниот профил или ис-
тражувачка работа. Но, Мартинез 
дозна дека неговите телохрани-
тели што му ги додели владата се 
од тајните полициски сили кои со 
години ги истражувал. Неговото 
истражување придонесе силите 
ДАС да бидат расформирани во 
2011 година.

Тој ја напушти земјата на 9 јуни 
2022 година, откако ги обвини 
неговите телохранители дека го 
шпионираат, ја попречуваат него-
вата работа, наведувајќи дека ѝ от-
криле на владата кои се неговите 
извори и каде ги сретнал.

Сепак, откако ниту една орга-
низација не се јави да го поддржи, 
тој сфати дека неговите ресурси 
наскоро ќе исчезнат и дв месеца 
подоцна беше принуден да се вра-
ти дома. 

„Заминувањето од земјата е 
многу скапо и вклучува огромни 
несигурности“, објаснува Марти-
нез, еден од сопствениците на „Ла 
Нуева Пренса“ (La Nueva Prensa), 
сајт за истражувачко новинарство 
која, речиси, во целост се финан-
сира од донации и од новинарите 
кои работат на проектот.

„Еден од најтешките предизви-
ци околу напуштање на Колумбија 
се компликациите што се јавуваат 
кога имате просечни финансиски 
средства“, додава тој.

Засега, во колумбијската прес-
толнина Богота, Мартинез сè уште 
бара поддршка од меѓународни-
те организации за да продолжи 

со својата работа и да ја обезбеди 
својата безбедност.

СОВЕТИ ЗА НОВИНАРИ КОИ 
ТРЕБА ДА ОДАТ ВО ЕГЗИЛ

Ситуацијата на секој прогонет 
новинар е различна и, иако не по-
стои точна формула што да напра-

Хулијан Фернандо Мартинез, 
истражувачки новинар од 
Колумбија, кој со години ја 

документирал корупцијата, 
полицијата и врските меѓу 

службеници и наркобандите, оваа 
годин беше принуден да побегне од 

земјата, откако дозна за планот да 
го убијат и преживеа очигледен обид 

за атентат
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вите ако сметате дека заминување-
то од вашата земја е единствениот 
пат за да останете безбедни, ин-
тервјуираните истражувачки нови-
нари ги имаат следните совети за 
колегите кои би можеле да се по-
чувствуваат принудени да избегаат 
во странство:

- Сознајте како може да про-
должите да известувате. Авто-
ритарните режими сакаат да ги 
спречат новинарите да објавуваат. 
Новинарите мора да најдат начин 
за повторно да се осмислат во 
егзил, а да не бидат замолчени.

- Побарајте поддршка за мен-
тално здравје: Речиси сите интер-
вјуирани новинари инсистираа на 
важноста да се најде професиона-
лец за ментално здравје кој би мо-
жел да им помогне да го надминат 
вознемирувањето што доведе до 

егзил, како и самото искуство на 
егзил.

- Обратете се до мрежите за 
поддршка на новинарството: Меѓу-
народните новинарски организа-
ции ги поддржуваат новинарите 
кои мораат да одат во егзил. ГИЈН 
посочи некои кои обезбедуваат 
итна помош.

- Најдете погодно место за пе-
чатот: За известувачите во регио-
нот на Латинска Америка, земјите 
како Костарика се поотворени за 
новинарите во егзил од другите.

- Ако забележите закана, не 
чекајте и напуштете ја земјата: По-
добро е да пријавите од странство, 
отколку да бидете во затвор. Не 
грижете се за вашата репутација 
меѓу колегите или дека тие би 
можеле помалку да мислат на вас 
што не сте останале.

- Не е неопходно да останете 
на терен за да се пријавите: Оние 
кои сè уште се во земјата може да 
ви помогнат. Обидете се што по-
малку да ги разоткриете вашите 
сојузници и користете виртуелни 
алатки за водење на интервјуа. Ко-
ристете мрежи за соработка за да 
известувате за местото каде што 
не можете да останете.

- Бидете внимателни за ваша-
та безбедност и кој ја обезбедува: 
Иако официјално може да биде об-
врска на државата да ја гарантира 
безбедноста на новинарите и да 
ги заштити, во пракса телохрани-
телите и безбедносниот персонал 
може да бидат користени за шпио-
нирање на новинарите и за попре-
чување на известувањето.

Извор: Gijn.org
Фото: Unplash

https://gijn.org/2022/10/10/forced-out-latin-americas-investigative-reporters-pushed-into-exile/
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СЕ ЗАСИЛУВААТ УДАРИТЕ ВРЗ НОВИНАРИТЕ ВО ИРАН

Со оглед дека масовните протести 
во Иран влегоа во четврта неде-
ла од нивниот почеток, владата ја 

зголеми репресијата врз активистите и 
новинарите. Иранската новинарка Ни-
луфар Хамеди беше уапсена на 22 сеп-
тември по објавувањето на фотографија 
од родителите на Махса Амини како се 
прегрнуваат во болница во Техеран на 
денот на смртта на нивната ќерка.

Амини (22) почина во полициски 
притвор на 16 септември, по нејзиното 
апсење за неправилно носење на хиџаб, 

ПИШУВАМ
што ќе ми кажат, 
во режим сум на 
преживување
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СЕ ЗАСИЛУВААТ УДАРИТЕ ВРЗ НОВИНАРИТЕ ВО ИРАН

Со оглед дека масовните протести 
во Иран влегоа во четврта неде-
ла од нивниот почеток, владата ја 

зголеми репресијата врз активистите и 
новинарите. Иранската новинарка Ни-
луфар Хамеди беше уапсена на 22 сеп-
тември по објавувањето на фотографија 
од родителите на Махса Амини како се 
прегрнуваат во болница во Техеран на 
денот на смртта на нивната ќерка.

Амини (22) почина во полициски 
притвор на 16 септември, по нејзиното 
апсење за неправилно носење на хиџаб, 

што ги поттикна протестите кои подо-
цна се проширија низ целата земја.

Мохамед Али Камфирузи, адвокат 
на Хамеди, ја објави веста за апсењето на 
неговата клиентка на Твитер и потврди 
дека таа е во самица во затворот Евин. 
Оттогаш се уапсени најмалку 40 нови-
нари во Иран, се наведува во извештајот 
на Комитетот за заштита на новинари 
(Committee to Protect Journalists). Пови-
кувајќи се на свои внатрешни извори, 
во него се вели дека новинарите биле 
апсени во нивните домови, пришто им 

биле конфискувани уредите.
CPJ го истакна случајот на фоторе-

портерката Јалда Моајери која на Инста-
грам, од комбе со кое ја транспортирале 
во затвор, објави дека била претепана и 
уапсена на 19 септември додека извес-
тувала за протестите во Техеран.

Независниот портал IranWire објави 
дека Моајери ги опишала условите во 
женскиот затвор Карчак, југоисточно од 
Техеран, како „ужасни“, со повеќе од 100 
жени сместени во тесен простор.

„Има само три бањи... и затворските 

Од почетокот на масовните 
протести низ целата земја, по 
убиството на Махса Амини, се 

уапсени најмалку 40 новинари во 
Иран, се наведува во извештајот 

на Комитетот 
за заштита на новинари 

(Committee to Protect Journalists)
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Иранскa полиција на протестите Техеран
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власти препишуваат многу средства за сми-
рување на затворениците“, рече таа.

Аферин*, репортерка од Техеран, беше 
претресена од властите пред две недели. „Не 
сум протестирала, ниту сум споделила обја-
ва на моите социјални мрежи, откако слуш-
навме за смртта на Џина [Амини]. Единстве-
ната причина поради која ме суспендираа е 
што ми се допаднаа некои објави на Твитер“, 
рече Аферин.

„По предупредувањето од мојот уредник, 
јас дури и ја избришав мојата интеракција на 
социјалните мрежи од страв. Но, на 29 сеп-

тември, група на офицери во цивилна облека 
влегоа во мојата куќа и во домот на мој коле-
га. Нѝ ги зедоа прес-картичките и лаптопи-
те. Дури ми го земаа и службениот телефон. 
Одзедоа цел куп на хартија на која немаше 
ништо друго, освен белешки. За среќа, имам 
и личен телефон и така дознав дека апсат но-
винари кои пишувале за протестите. Не ме 

удрија, туку влегоа насилно со палки. Не сум 
излегла со недели“, додаде Аферин.

Аферин верува дека нејзините проре-
жимски колеги ги пријавуваат оние кои изра-

зуваат поддршка за демонстрантите. 
„Не живеам на адресата што е 

наведена во мојата официјална 
евиденција. Како воопшто 

ме најдоа? - Се пла-
шам дека коле- гите внимателно нè следат. Бев обесхраб-

рена од моето семејство да продолжам да 
работам. Наредните денови се клучни во 
одлучувањето за нашите судбини“, нагласи 

Аферин. 
Според последните податоци 
за човековите права во Иран, 

најмалку 201 лице, меѓу 
кои 23 деца, се уби-

ени за време 

Нилуфар Хамеди е во затвор од 22 септември 
/Фото: Handout

Амини (22) почина во 
полициски притвор на 16 
септември, по нејзиното 

апсење за неправилно 
носење на хиџаб

Иранската новинарка Нилуфар 
Хамеди беше уапсена на 22 

септември по објавувањето на 
фотографија од родителите на 

Махса Амини како се прегрнуваат 
во болница во Техеран на денот на 

смртта на нивната ќерка

БИ
Л
ТЕН

27

гите внимателно нè следат. Бев обесхраб-
рена од моето семејство да продолжам да 
работам. Наредните денови се клучни во 
одлучувањето за нашите судбини“, нагласи 

Аферин. 
Според последните податоци 
за човековите права во Иран, 

најмалку 201 лице, меѓу 
кои 23 деца, се уби-

ени за време 

на протестите. Иако владата во Техеран наја-
ви дека истражува смртни случаи на цивили, 
групите за човекови права велат дека каз-
ните само добиле на интензитет. „Иран Ин-
тернешнл“ минатата недела објави дека ре-
жимот апсел и ученици кои биле испратени 
во „психолошки центри“ за да спречи „нивно 
претворање“ во „антисоцијални ликови“.

И покрај акциите на властите, демон-
страции се одржуваа низ целата земја, а биз-
нисите беа затворени во знак на поддршка на 
бунтот.

Имаше и прекини на интернет низ Иран, 
ограничувања за содржините што Иранците 
можат да ги пребаруваат и мешање во актив-

носта на социјалните мрежи од почетокот на 
протестите. Новинарите беа попречувани во 
вршење на работата од сопствените уредни-
ци, како и од режимските службеници.

Реза*, новинар од Карај, северозападно 
од Техеран, беше уапсен поради споделу-
вање на објава на социјалните мрежи. 

„Ме отпуштија и ме испратија дома. 
Мојот уредник ме информираше дека до-
неле оваа одлука, затоа што го наклеветив 
режимот, а со тоа и мојот медиум. По долги 
разговори, тие ме вратија на работа. Но, сус-
пендиран сум и очекувам да останам дома 
и да работам до понатамошни инструкции, 
што е форма на домашен притвор. Го загубив 
пристапот до внатрешните работни алатки и 
мојот работодавач ме принуди да работам 

со ограничена интернет конекција“, ис-
такнува Реза.

„Го пишувам тоа што го бараат од 
мене да го напишам. Тие се обиду-

ваат да протуркаат приказни дека 
сите вести за протестите се не-

вистинити. Јас сум во режим на 
преживување, па продолжувам 
да пишувам што ми кажуваат“, 
порача Реза.

Иранската полиција му ја 
одзеде и прес-картичката на 

Реза во првите денови од 
протестите. Тој бил изле-
зен на вечера во област 
во градот што е позната 

Иранската новинарка Нилуфар 
Хамеди беше уапсена на 22 

септември по објавувањето на 
фотографија од родителите на 

Махса Амини како се прегрнуваат 
во болница во Техеран на денот на 

смртта на нивната ќерка
Според последните податоци 
за човековите права во Иран, 
најмалку 201 лице, меѓу кои 

23 деца, се убиени за време на 
протестите
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како центар на немири, а полицијата го 
претепала. Тој нема контакт со негови-
те колеги по одлуката за суспензија.

„Немам поим што се случува на ра-
бота. Ми беше кажано да се координи-
рам само со еден од моите уредници и 
тоа е се. Дури и да им се заканувале на 
другите, не сум слушнал за ниту еден 
од нив. Сите се исплашени за своите 
животи“, порача тој.

* Имињата се променети за да се 
заштитат поединците.

Извор:Тhe Guardian
 Фото:Unplash

Низ Иран имаше и прекини на 
интернет, ограничувања за 
содржините што Иранците 

можат да ги пребаруваат 
и мешање во активноста 
на социјалните мрежи од 

почетокот на протестите

https://www.theguardian.com/global-development/2022/oct/16/irans-crackdown-on-journalists-intensifies

