
Довербата во медумите во Македонија е во слободен 
пад. На медиумите потполно им верува само 6% од 
населението. Донекаде им верува 40%, додека над 
половина не им веруваат, 22% воопшто, 32% де-

лумно. Дури и да се соберат процентите на оние шест кои 
потполно и 40 што донекаде им веруваат на медиумите, вкуп-
ниот резултат е помал од довербата што ја имаат армијата, 
полицијата, верските заедници и меѓународните ЕУ и НАТО. 

Овие драматични резултати се содржани во последната 
анкета на ИРИ.  Во неа се поместени резултатите за многу 
прашања, така што се сомневам дека и самите медиуми ќе 
контемплираат за тоа зошто публиката повеќе се сомнева 
отколку што им верува на информациите што ги пласираат. 

Кризата на довербата е директно врзана со кризата на 
интегритетот на професијата и квалитетот на работниот ка-
дар во медиумите. Но, тоа не се теми во зовриена атмосфера 
пред референдумот во Македонија. Да бидеме искрени, тоа 
не се теми за кое и да е време во Македонија. 

Иако редакциите се повеќе се соочуваат со дефицит на 
квалитетен и обучен кадар кој, по дефиниција е поскап и по-
тежок за манипулирање, отпорот да се смени нешто драма-
тично во понудата на пазарот е се уште исклучително силен. 
Платите се зацементирани на најниско можно ниво, третма-
нот на новинарите и медиумските работници и натаму е пот-
ценувачки и арогантен. 

Нивните професионални, работни и авторски права се 
последната работа за која кризниот менаџмент на еден меди-
ум ќе заседава. Приоритет имаат прашањата за рекламниот 
простор, секундите и ценовниците, како и неизвесноста око-
лу добивањето на државниот, пардон, партискиот изборен 
допинг што на истите тие редакции на кои довербата им е во 
слободен пад ќе им овозможи да истуркаат уште една година 
– не менувајќи ништо. 

Во меѓувреме новинарските образовни институции се за-
твораат или работат со десет пати помал број заинтересира-
ни млади луѓе. И навистина, би било чудно да е поинаку. Зо-
што некој талентиран, бистар млад средношколец би избрал 
да биде припадник на професија која постојано е изложена на 
видливо, но и на невидливо насилство, кое го документира 
истоимениот проект што се  проведе во пет земји во регио-
нот. Резултатот е поразувачки, 70 % од  новинарската сила во 
регионот би ја смениле професијата.  

А со опустошени училници, со исплашени новинари кои 
остануваат во професијата повеќе од нужност отколку по из-
бор, медиумите тешко ќе го запрат слободниот пад на довер-
бата од публиката. 
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“Фејк њус машинеријата” про-
должува да ги шири своите размери 
со помош на социјалните мрежи 
и веб-портали основани од сомни-
телни сопственички структури
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КРИТИЧКОТО РАЗМИСЛУВАЊЕ 
Е ИМУНИТЕТОТ НА ДЕМОКРАТИЈАТА
ПРОТИВ КАНЦЕРОГЕНИТЕ 
„ФЕЈК ЊУС“ КЛЕТКИ

Сите анализи индицираат дека образова-
нието треба да го отвори клучниот фронт против 
лажните вести. Истражувањата за фејк њус кои 
ги правел новинарот од агенцијата Макфакс, 
Васко Маглешов го упатиле токму на овој одго-
вор.  Во земји каде што има квалитетно образо-
вание, лажните вести поминуваат во микропро-
центи, вели Маглешов и додава:

„Само со критичко размислување и провер-
ка се води оваа битка. На ниеден друг начин. 
Државата мора да развива образовни модули 
кои ќе промовираат критичко преиспитување 
на реалноста. Се сеќавам на еден проект за ме-
диумска писменост со средношколци. Смислив 
вест и им дадов задача да ги најдат грешките 
и нелогичностите. Во кратката измислена вест 
имаше 40-ина грешки, а тие лоцираа едвај 10-
ина и тоа претежно очигледни. Тоа значи дека 
земјава мора да креира критичка јавност и на 
тој начин, борбата со лажните вести ќе биде ус-
пешна“.

Академската заедница веќе има и кон-
кретни предлози како треба  да почне да се 
развива концептот за медиумска одговор-
ност за која веќе почна да се разговара во 
САД. Тоа е комплескен процес и опфаќа меди-
умско право, новинарска професионализација 
(стандарди во новинарската професија), 
медиуми со висок интегритет (квалитетни 
медиуми) разбирање на граѓаните (особено 
дигиталната писменост) објаснува универ-
зитетскиот професор Јасна Бачовска. Таа 
предлага проблемот да почне да се рагледува 
на едно социолошко рамниште.  

„Националната стратегија за образование 
во делот за предучилишно, основно и средно 

образование треба да ја опфати дигитална-
та писменост на граѓаните како најактуелен 
сегмент од концептот медиумска писменост. 
Дигиталната писменост треба да се имплемен-
тира централно преку Министерството за об-
разование и наука на Република Македонија. 
Дигиталната писменост или во поново време 
дигиталната компетенција, значи оспособеност 
за критичка употреба на информациско-кому-
никациските технологии во доменот на профе-
сионалното и личното комуникацирање. Ди-
гиталната компетенција се наведува како една 
од осумте темелни компетенции за доживотно 
образование кои ги одреди ЕУ со цел да одгово-
ри на предизвиците на развојот на општеството, 
знаењето и светскиот пазар“, вели Бачовска.

Истражувањата на Центарот за управу-
вање со промени од минатата година покажале 
дека речиси 30% од младите ги преферираат 
веб-порталите, а 19,1% ги избрале социјалните 
мрежи како медиум за информирање . Овие по-
датоци се доволен мотив за да се отпочне про-
цесот на  обезбедување на одговорни медиуми 
кои ќе бидат авторитетен извор на информации 
и вести кои ќе уживаат висок степен на доверба. 
Кинескиот филозоф Конфучиј, векови пред на-
шата ера воочил дека „кога зборовите го губат 
своето значење, луѓето ја губат својата слобода“.
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„Лажните вести” стана сино-
ним за опасна општествена 
појава поради отсуството 
на институционална меди-
умска одговорност. Додека 

науката се занимава со утврдување на точната 
дефиниција на овој феномен, професионалното 
новинарство води неуморни битки за разобли-
чување на манипулациите и чистење на фелата 
од злонамерници.  

На одговорното и објективно новинарство 
проблеми му создаваат лажните вести кои 
честопати се перцепираат како пропаганда или 
агенда под контрола на моќни центри. Обидот 

за извинување поради нанесената штета врз не-
чиј углед или џеб е речиси невозможен, бидејќи 
авторите и инспираторите се кријат  во сенката 
на нерегулираното сопствеништво, вели нови-
нарката од Истражувачката лабораторија на 
Македонија (ИРЛ ), Маја Јовановска.

„Пред парламентарните избори во 2016 
година имаше обид да се примени велешки-
от рецепт на фејк њус и во Македонија. Тогаш 
беа регистрирани неколку интернет сајтови во 
Хрватска и во Србија кои објавуваа лажни ве-
сти поврзани со СДСМ и тогашниот лидер на 
партијата, Зоран Заев, а потоа масовно се спо-
делуваа на социјалните мрежи од членови на 
ВМРО-ДПМНЕ и нивни симпатизери. Но, овој 
обид за кампања со лажни вести многу брзо го 
идентификувавме и прекина тој тренд, а порта-
лите веднаш згаснаа“, посочува Јовановска.

Нејзиниот пример е еден од ретките кај кои 
превагнала вистината, но опасноста од произ-
водство на вести со скриени намери останува 
да го демне јавниот интерес. Статистиките во 
кои се отсликани последиците од  неконтроли-
раното ширење на лажните вести покажаа по-
разителни податоци за земјава и медиумската 
писменост генерално. 

Ова е прикладен пример дека  Интернетот 
донесе ново значење на старата поговорка  „Не 
верувајте во се што ќе прочитате“. Лажните ве-
сти не се нов феномен, но експанзијата на со-
цијалните мрежи овозможи плодна почва за 
нивно негување и дистрибуција до секој кој ко-
ристи компјутер.

„Секоја лажна вест во себе има лага, но не 
секоја лага има потенцијал да стане лажна вест. 
Ова е особено важно и за домашните полити-
чари кои меѓу себе постојано се натпреваруваат 
кој прв ќе изјави дека токму опонентите се тие 
кои шират „лажни вести“. Во статијата објавена 
на Википедија за „лажни вести“ на англиски 
јазик, Македонија се спомнува дури три пати – 
еднаш во делот за „Лажните вести во 21 век“, 
а два пати во делот „Користени извори“,  вели 
Бојан Кордалов, специјалист за односи со јав-
ност и нови медиуми.
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Публикацијата е помогната 
од Европската Унија, 

како дел од проектот 
„Писменост за вести 

и дигитална писменост: 
Справување со лажните 

вести“ имплементиран од 
Македонски институт за 

медиуми, Институт за 
комуникациски студии, 

Самостоен синдикат 
на новинари и медиумски 

работници и Медиа 
дајверсити институт.

“Содржината на оваа 
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одговорност на Синдикатот  
на новинари и медиумски 

работници и во никој случај 
не ги одразува ставовите на 

Европската Унија”
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Паралелно, “Фејк њус машине-
ријата” продолжува да ги шири 
своите размери со помош на со-
цијалните мрежи и веб-портали 
основани од сомнителни сопстве-
нички структури и во вонредно 
нерегулирана средина. 

Силната политичка и економска 
контрола која постои врз меди-
умите, недоволното образование 
и ниското ниво на доверба во 
општество ја спуштија Македо-
нија на дното од вкупно 35 земји 
според Индексот на медиумска 
писменост за 2018-та.  

Како социјални феномени фејк њус 
и говорот на омраза се во причин-
ско-последична врска и во таква 
корелација, лажните вести се 
опасни бидејќи создаваат амби-
ент во кој ширењето на говорот 
на омраза, може да предизвика 
дела од омраза. 

Психолозите веќе ги имаат одговори-
те кој, зошто и на кој начин ги консумира 
лажните вести. Хафингтон пост  преку 
анализа на мозокот и огледалните нев-
рони доаѓа до одговорот зошто чувстви-
телните луѓе “паѓаат” на лажните вести . 

„Мозокот успешно прави стотици 
проценки секој ден за тоа што другите 
луѓе имаат намера. Сепак, во виртуелни-
от свет на 24-часовни вести, мислења и 
социјални медиуми, мозокот започнува 
да се бори. Кога лицето гледа дека на 
некој му се допаднало нешто на Фејсбук, 
неговите огледални неврони автоматски 
праќаат порака со зборовите: „Еј, јас раз-
бирам што се случило таму, тоа е исто 
како кога  мене ми се случило нешто“. 
Но, важно е да се запамети дека ова не е 
свесна одлука, па така никој не гради ра-
ционален аргумент во главата, велејќи: 
„Па, ако Дејв од работа го сака ова, то-
гаш сигурен сум дека и мене ќе ми се 
допадне“.

Со други зборови, ако се потрудите 
да добиете дополнителни информации, 
надвор од она што е сервирано, тогаш 
огледалните неврони во вашата глава 
реагират и не се согласуваат со она што 
го прави другиот. Тоа сугерира дека ако 
сте спремни да бидете критички настро-
ени за нештата што се споделуват онлајн 
дури и тогаш кога ќе ги видите другите 
луѓе како лесно ги консумираат лажните 
вести, па вашиот мозок нема да дејству-
ва како на останатите.

Психологија на 
просечен консумент 
на фејк њус
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БИЛТЕН БИЛТЕН

Новинарството е една од ретките 
професии која е отворена и за дру-
ги струки. Дали  ова има одредени 
слабости?

Има и предности и слабости. Предност 
е што, да речеме, има новинари правници 
кои се одлични судски известувачи и анали-
тичари, нешто што им оди потешко на оние 
со завршен факултет по новинарство, зашто 
им треба повеќе време да ги проучат зако-
ните, судскиот систем и сл. или, пак, нови-
нари со завршен економски факултет, кои се 
добри економски репортери и аналитичари. 

Ако нешто сум забележал во текот на 
35-годишната кариера тоа е дека имаме 
многу малку добри економски новинари, 
особено меѓу оние со завршен факултет по 
новинарство. 

Кај нас доминираат политиката, крими-
налот и корупцијата, но нема многу нови-
нари кои се остручени за економија. Инаку, 
слабост на новинарите од другите професии 
е тоа што, кога ќе влезат во новинарството, 
не го знаат новинарскиот занает и им треба 
многу повеќе време да се прилагодат. Се-
пак, правилата се учат, се разбира, ако има 
добри уредници во редакциите кои умеат 
да ги насочат младите новинари. 

Но, не се во прашање само занатските 
правила и новинарските професионални 
стандарди – новинарската етика и сл. Не 
можеш да бидеш добар новинар без добро 
владеење на литературниот јазик, што не 
може да се совлада во редакција. За жал, 
нашето образование, и средното и високо-
то, не ги мотивира учениците и студентите 
да читаат литература за да го збогатуваат 
својот речник и да негуваат сопствен стил. 

Колегите кои се дипломирани новина-
ри често заговараат дека треба да имаат 
предност во однос на другите професии. 
Дали е овој став оправдан?

Важен е профилот на новинарот кој и е 
потребен на редакцијата. Ако станува збор 
за репортер кој нема веднаш да добие одре-
дена специјализација - сектор, мислам дека 
дипломираните новинари треба да имаат 
предност при ангажманот, се разбира, под 
услов да располагаат со основните нови-
нарски занаетски вештини. Но, за жал, и кај 
новинарите со завршен факултет по нови-
нарство, присутни се многу професионални 
слабости. 

Напротив, важно е да се штанцаат вести 
и информации и да се зголемува читаноста на 
медиумот. Се друго, етичките и професионал-
ните стандарди, писменоста и сл. како да е во 
втор план. Дополнителен проблем во оваа 
смисла направија пропагандистичките меди-
уми, најчесто финансирани од политички пар-
тии или моќници, кои од вработените бараат 
да шират партиско-политичка пропаганда, 
лажни вести за политичките противници, го-
вор на омраза. За таков медиумски ангажман 
не е важно дали сте дипломиран новинар или 
имате средно фризерско училиште.

Што НЕ ги учат новинарите на факултет?
Нашето образование по новинарство не 

е практично и не е прилагодено на потреби-
те на професијата. 

Курикулумите се најчесто застарени, а и 
кога има обиди за нивно осовременување, 
тие најчесто не се исполнети со автентич-
на практична содржина. Она што најмногу 
недостига во образованието на новинарите 
на факултет е критичкиот дискурс. Голем 
хендикеп за новинарството е и тоа што Ви-
соката школа за новинарство и за односи со 

Kритичкиот дискурс   најмногу недостига 
     во образованието   на новинарите 

ИНТЕРВЈУ СО ЗОРАН ДИМИТРОВСКИ ДОЛГОГОДИШЕН НОВИНАР     И ПРЕДАВАЧ НА ИНСТИТУТОТ ЗА КОМУНИКАЦИСКИ СТУДИИ 

Разговараше:
ТАМАРА ЧАУСИДИС

јавноста, веќе три години не запишува сту-
денти на додипломските студии. Школата 
образуваше неколку добри генерации про-
фесионални новинари кои денес работат во 
редакциите.

Опаѓа ли заинтересираноста на сред-
ношколците за запишување новинарство? 
Кои се причините за тоа, според тебе?

Се помалку средношколци запишуваат 
новинарство, што може да се забележи и 
на катедрите на трите државни универзи-
тети, во Скопје, Тетово и Штип, каде што 
студираат по десетина, петнаесет студенти 
во една година. Има повеќе причини за тоа. 
Новинарството не е атрактивна професија. 
Новинарските плати се мизерни во спо-

редба со платите што се гарантирани во 
државната администрација или во пи-арот 
на владата, во министерствата, во држав-
ните институции или во приватните ком-
пании. Поради тоа, студентите по новинар-
ство повеќе сакаат да се специјализираат 
за пи-ар, по дипломирањето запишуваат и 
постдипломски студии од оваа област. Но, 
не само што новинарските плати се ниски, 
младите не ги привлекува новинарството и 
поради тоа што го сметаат за опасна про-
фесија. 

Работите со новата власт се порелак-
сирани во оваа смисла, но ниту таа не по-
мага новинарството да стане попривлеч-
но. Ангажманот на десетици новинари во 
владиниот пи-ар за повисоки плати е лош 
пример за младите што сакаат да се зани-
маваат со оваа професија. Владата не смее 
да им конкурира на медиумите на нови-
нарскиот пазар.

Колку новинарите обучени во Македо-
нија се апликативни за светскиот пазар?

Светскиот пазар има едно огромно огра-
ничување, а тоа е совршеното познавање 
странски јазици, пред се англискиот, за да 
можат нашите новинари да бидат конку-
рентни на тој пазар. А не е доволно само да 
зборувате добро англиски, треба да умеете 
да пишувате според новинарската лекси-
ка и стандардите на професијата на Запад, 
што е ѓаволски тешко. Но, постојат и реги-
онални медиуми и европски мрежи, каде 
што има неколкумина македонски новина-
ри кои известуваат за нив, или учествуваат 
во регионалните новинарски истражувања. 
Македонија, исто така, е дел од глобалниот 
криминал, корупцијата, бегалските рути, те-

Порано, во поголемите редакции 
на пишуваните медиуми, но и 
во јавниот сервис – МТВ, посто-
еја и новинарски школи кои ги 
водеа повозрасните новинари и 
уредници и таму почетниците 
новинари, без оглед на завршена-
та струка, можеа да се обучат 
пред да почнат да работат про-
фесионално. Сега тоа се смета 
за луксуз и речиси е невозможно 
во минијатурните редакции на 
њуз-порталите, кои доминираат 
на медиумската сцена, да се ор-
ганизира новинарска школа. 

Катедрите на трите државни 
универзитети извадија генера-
ции студенти кои пред дипломи-
рањето не ни виделе редакција, 
ниту пак напишале текст. Има 
обиди на сите овие факултети 
да се воведе и практично образо-
вание, имаше и светли примери, 
да речеме обидот за „њузрум“ 
на Штипскиот универзитет, но 
тие не се системски

Минатата деценија покажа 
дека занимавањето со новинар-
ство не се исплати во смисла на 
тоа дека можеш да заглавиш во 
затвор – случајот Кежаровски, 
можеш да бидеш осуден на дра-
конски парични казни доколку 
пишуваш против политичките 
моќници, а тоа не е добра пре-
порака за занимавање со оваа 
професија



6 7

БИЛТЕН БИЛТЕН

роризмот и сл. и тоа може да биде и привлечно 
и доходовно за истражувачките новинари од 
Македонија да се вклучат во такви истражу-
вања. За жал, станува збор само за исклучоци. 

Општо место е и се подразбира дека нови-
нарите се медиумски писмени, но дали е тоа 
така?

Се разбира, за оние што свесно тоа го пра-
ват, нема помош, но тие и не може да се наре-
чат новинари, туку пропагандисти или профи-
тери од лаги. Инаку, за жал, на медиумската 
писменост и се посветува многу малку внима-
ние на факултетите по новинарство. На Запад 
постојат специјализирани медиуми за провер-
ка на фактите, кај нас има само рудиментира-
ни облици (Сервисот за проверка на факти на 
Метаморфозис) каде што цели редакции ра-
ботат токму на тоа – ги проверуваат вестите 
и информациите, изјавите на врвните полити-
чари и функционери, дали се тие засновани на 
вистината или пак станува збор за измислени 
и лажни вести, за спинувани полувистини, кои 
исклучиво служат за пропаганда.

Што според тебе е клучна работа на која 
треба да се обрне внимание во образованието 
на младите новинари? 

Критичкото размислување. На Запад, пред 
се во САД, уште во средното училиште е заста-
пено изучувањето на овој предмет, и тоа во те-
кот на две полугодија од една училишна годи-
на. Критичкото размислување е сет од вештини 
со кои младите образовани личности во демо-
кратските општества е нужно да располагаат за 
да умеат да ги разликуваат вистинските аргу-
менти од лажните, да препознаваат стереоти-
пи, предрасуди и други начини на манипулација 
со вистината, да владеат со логиката. Тоа е од 
особена важност за професионалниот интегри-
тет на новинарите, зашто само така вооружени 
со критички алатки тие може да работат во ин-
терес на јавноста и граѓаните.

Зоран Димитровски 

Субвенционирањето на медиумите мора да се води од јавниот интерес, а не од економски мотиви

Државната помош за медиумите 
не е нов концепт. Во светот по-
стојат многу примери на влади 
кои финансиски ги поддржува-
ат медиумите од јавен интерес 

– идеално без влијание врз уредувачката 
политика. Особено во демократските земји, 
владината интервенција во зачувувањето 
и промовирањето на димензиите на јавна 
вредност на информативното и квалитетно 
новинарство е структурно формативна, сме-
та Пол Клеменс Мурсец во неговиот текст 
за потребата од државни субвенции за ме-
диумите објавен од Глобалната мрежа за 
истражувачко новинарство. 

Но, државната помош не е ограниче-
на на овие формати. Таа може да вклучува 
грантови за некомерцијални граѓански ра-
дио станици и новинарски онлајн сајтови, 
основање на медиумски компании и про-
екти на истражувачко новинарство. Идеал-
но, сите овие форми на државна помош му 
дозволуваат на новинарството да обезбеди 
форум за јавен дијалог и овозможува со-
цијална инклузија, политичко учество, како 
и одговорно однесување на граѓаните. 

Сепак, и покрај тоа што државната по-
мош за новинарството е вообичаена во Евро-
па, тоа е спорно прашање. Додека Австрија, 
на пример, обезбедува грантови за инсти-

Во моментов, поддршката на 
улогата на веродостојно, не-
пристрасно квалитетно новинар-
ство и информативни медиуми во 
едно демократско општество – 
примарно во форма на плаќање на 
надоместокот за лиценца на јав-
ниот сервис, но и преку директни 
грантови и индиректна помош на 
приватните печатени медиуми – 
се чини многу важна.

Во ерата на лажните вести, како 
што се нарекува актуелниот мо-
мент на глобална загроза на про-
фесионалното новинарство, ме-
диумската писменост е клучна за 
демократијата во едно општест-
во. Таа е исклучително важна и за 
новинарите, кои несвесно може да 
станат жртви на ширењето лаж-
ни вести, пропагандата. 

Дали владите треба да ги
СУБВЕНЦИОНИРААТ 
информативните медиуми? 



туции кои 
обучуваат но-
винари, Фран-
ција гo укина 

надоместокот 
за данок на при-

ход за новинарите, 
изненадувачки потег кој 

може негативно да влијае врз 
постојниот недостиг од различно мислење 
во медиумите во земјата. 

Сметам дека е потребна регулација како 
одговор на потребата на јавноста од коре-
кција на неефикасните и неправедни пазар-
ни практики. Постои потреба од реформа на 
постојните шеми на поддршка. Секако, тоа 
да се направи на начин кој ќе ги задоволи 
сите засегнати страни е тешка, ако не и не-
возможна, задача. 

ЗОШТО Е УПРАВУВАЊЕТО 
ТОЛКУ ТЕШКО?

Пред да погледнеме како би можела да 
изгледа успешна и ефикасна државната по-
мош за медиумите, логично е да наброиме 
што државната помош може да направи за 
медиумите. 
1. Заштита на работните места и креи-

рање нови.
2. Зголемување на платите на новинарите 

и задоволството од работата.
3. Негување на нивните вештини во од-

нос на етика, контрола на квалитет, 
проверка на факти и односи со публи-
ката за интересите на јавноста.

4. Компензирање на нивната работа до-
колку јавноста не сака да плаќа прет-
плата за вести.

5. Подобрување на квалитетот на но-
винарството во јавен интерес, и/или 
поттикнување иновации во локалното 
информирање кои поинаку не би се 
случиле.

Во ситуација кога новинарството е под 
закана од пад на приходите од реклами и 
тешко се наоѓаат нови извори на приходи, 
државната помош за медиумите може да 
помогне да се адресираат некои од овие 
прашања. 

Но зошто владите да влегуваат во мат-
ните води на помош на државните меди-
уми и да се изложуваат на критика која ја 
имплицираат ваквите шеми? На пример, ја 
отвараат ли субвенциите вратата за манипу-
лирање на новинарите и доведуваат ли до 
медиумска пристрасност во корист на вла-
дата? И што со фундаменталниот парадокс 
на помош на државните медиуми? Може 
ли една влада да го структурира, регулира 
и финансиски поддржува новинарството 
и притоа да ја плати сметката за новина-
рите да можат да ја вршат нивната функ-
ција на „куче чувар“ без неповикана владина 
контрола или интервенција во уредничкиот 

процес? Или, со други зборови: која влада би 
дала пари на новинар кој работи на сторија 
за, да речеме, корупција во владата?

Критиката на државната помош за но-
винарите не запира тука. На макро ниво, 
способноста на јавните субвенции да ги 
решат постојните притисоци во медиуми-
те е ограничена. Тие дури може да бидат 
и контрапродуктивни. Субвенциите, велат 
критичарите, ниту ќе ја отстранат опасноста 
од неуспех на пазарот, ниту ќе ги релаксира-
ат прашањата на „регулаторна заробеност“ 
како форма на владин неуспех. Во ова сце-
нарио, добронамерна влада е соочена со 
дилема во однос на политиките кои ги обез-
бедиле и економска виталност и уредувачка 
разновидност на медиумите.

Друг аспект кој подлежи на критика 
не толку поврзан со политичките последи-
ци од државните сувенции, колку со нивна 
потенцијално несоодветна распределба. 
Критичарите тврдат дека субвенциите вле-
гуваат во џебовите на издавачите без очиг-
леден поврат до новинарите и општеството. 
Како субвенции без јасни бенефиции, освен 
вештачки да ги држат во живот оние кои се 
еконоски слаби, тие прават малку за да вос-
постават рамнотежа помеѓу структурните 
нееднаквости на пазарот.

КАКО ДА СЕ КРЕИРААТ 
ПОЕФЕКТИВНИ ШЕМИ?

Што треба да се стори за да се адреси-
раат овие критики? Кои критериуми треба 
да се исполнат за државната помош за но-
винарството да биде успешна и ефективна?

Прво, поддршката треба да биде целос-
но рефундирана од супранационални, на-
ционални, федерални и локални владини 

буџети, даноци, такси, можеби приход од 
лотарија или „задолжителни трансфери“ 
кои обврзуваат конкретни медиуми финан-
сиски да поддржуваат други – како на при-
мер обврска на јавниот сервис да рефундира 
печатено новинарство.

Второ, треба да се смета за природно 
дека развојот на новинарство поддржан од 
државата да не е ексклузивно базиран на 
економски принципи (економска слобода, 
права на сопственост), туку и на социо-кул-
туролошки, политички и демократски рам-
ки заради заштита на јавниот интерес.

Важно, тоа подразбира дека новинар-
ските принципи се заштитени и промови-
рани (вистина, точност, објективност, итн.) 
и дека шемата за финансирање е во соглас-
ност со меѓународните стандарди за етичко 
новинарство (т.е. кодекси на однесување, 
повелби и изјави на медиуми и професио-
нални групи кои ги дефинираат принципи-
те, вредностите и обврските), условите на 
плаќање (т.е. новинарството поддржано од 
државата не смее да го „деградира“ или 
дури да го замени фер плаќањето и догово-
рите за колективно преговарање или треба 
да ги подразбира истите како основни усло-
ви), и принципите на диверзитет (пр. субвен-
циите треба да се распределат на новинари-
те од целиот политички спектар доколку ги 
почитуваат демократските принципи).

И трето, новинарството поддржано од 
државата може да користи различни алатки 
како што се даночни олеснувања, фискални 
придобивки, финансиски грантови, награди 
или друг вид повластен третман или про-
моции за новинарите. Поддршката може 
да биде директна и општа, или директна 
и селективна како на пример грантови кои 
би се доделиле на специфични новинарски 
жанрови (пр. истражувачко или граѓанско 
новинарство) или кои би биле насочени кон 
подобрување на работните услови (пр. гран-
тови за иновација и модернизација, гранто-
ви за едукација и обука за новинари, награ-
ди, итн.).

Алтернативно, поддршката може да 
биде индиректна при што новинарите, на 
пример, се ослободени од плаќање при-
донеси. Друга можна опција е финансиска 
поддршка на нископрофитни корпорации 
или непрофитни новински колективи. Очиг-
ледно, алатките кои се користат треба да 
ги исполнуваат целите и треба да бидат 
редовно оценувани според применливи ин-
дикатори.

Конечно, државната помош за медиуми-
те и новинарството не нуди решение на „ма-
гичен куршум“ во решавањето на кризата на 
индустријата и современото новинарство. 
Иако се истакнува значењето на политика 
на гаранции и иницијативи за промовирање 
на независност, квалитет и иновација, ос-
новно е да постои доказ за тоа што може 
да се добие од државната помош. Но, такви 
докази во моментов не постојат.
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Зошто им веруваме 
на лажните вести?

Мисловните процеси и систе-
мите на верување кои луѓето 
ги развиваат во раните фази 
од животот како механизам 
на заштита од анксиозност и 

стрес во несигурниот свет може да помог-
нат да се објасни зошто некои поединци 
стануваат жртви на она што стана познато 
како лажни вести, но според една серија 
презентации на годишната конвенција на 
Американското психолошко здружение 
психолозите можат да понудат некои стра-
тегии за заштита од истите.

„Во сржта е потребата на мозокот да 
прима потврдни информации кои се во со-
гласност со постојните ставови и верувања 
на поединецот“, рече Д-р Марк Витмор, 
асистент професор по менаџмент и ин-
формациски системи на Колеџот за бизнис 
администрација при Државниот институт 
Кент. „Всушност, може да се каже дека мо-
зокот е предодреден да прифаќа, отфрла, 
погрешно помни или извртува информа-
ции врз основа на тоа дали ги гледа како 
прифатливи или како закана по постојните 
верувања“.

Многу од овие верувања и таквата 
пристрасност се формираат рано во живо-
тот кога децата почнуваат да прават раз-
лика помеѓу фантазија и реалност, според 
Д-р. Ив Витмор, психолог од Здружение-
то на психолози на западниот резерват во 
Стоу, Охајо, кој исто така презентираше на 
сесијата. Некои од овие верувања може да 
се темелат на фантазија, и тоа може да до-

веде до она што таа го нарекува бесмислено 
размислување.

„Од најрана возраст, родителите ги 
поттикнуваат вештините на преправање кај 
децата за да можат да се справат со реално-
стите кои се дел од културата и општество-
то. Способноста која децата ја стекнуваат да 
веруваат во измисленото понатаму станува 
основа за покомплексни форми на самоза-
лажување и илузија во подоцните години“, 
вели таа.  

Родителите вообичаено ги учат децата 
да играат игри на преправање. Преку такви-
те игри, децата често вежбаат мали живот-
ни сценарија кои им помагаат да ги зајакнат 
културните норми и верувања и да се аси-
милираат како што ќе растат. Негативната 
страна е што децата исто така учат дека по-
некогаш е ОК да се замислува дека работи-
те се вистинити, иако знаат дека не се, смета 
Ив Витмор.

Во адолесценцијата, луѓето развива-
ат вештини на критичко мислење и некои 
почнуваат да ги преиспитуваат работите 
кои ги научиле како деца, можеби религи-
озните убедувања или дури и верувањето 

Причината зошто луѓето 
прифаќаат лажни вести како 
вистинити, и покрај доказите 
за спротивното, е феноменот 
познат како пристрасност на по-
тврдување, или тенденцијата на 
луѓето да бараат и прифаќаат 
информации кои ги потврдуваат 
нивните постојни верувања, ис-
товремено отфрлајќи или игно-
рирајќи ги оние кои се спротивни 
на нивните верувања, вели тој. 
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дека авторитативните фигури како што се 
родителите или политичките лидери се се-
когаш во право. Но, спротивставувањето на 
верувањата на родителите може да предиз-
вика раздор во семејството и, и покрај дока-
зите во прилог на спротивното, некои луѓе 
се подготвени да ги рационализираат такви-
те лажни верувања само за да не ги возне-
мират нивните родители, рече таа.

Може да започне како свесна одлука, но 
како што се развива и зајакнува процесот 
на рационализација, овие процеси може да 
станат несвесни. На возрасни години, многу 
од овие лажни верувања и предрасуди фор-
мирани во детството, наместо критички да 
се преиспитаат, едноставно се прифаќаат 
и продолжуваат да влијаат на начинот на 
кој лицето го перципира својот свет, тврди 
Марк Витмор.

„На овој начин, убедувањата од детство-
то опстојуваат во текот на човековиот жи-
вот и служат како рамка за процесирање на 
информациите подоцна во животот. Обиду-
вајќи се да ги потврди претходно усвоените 
идеи, лицето може да се приклони подед-
накво кон фикција или реалност со цел да ги 
зачува таквите убедувања“, вели тој.

Подемот на интернетот и социјалните 
медиуми само го усложни проблемот со 
лажните вести, според Марк Витмор, заме-
нувајќи го традиционалниот модел на вести 
кога луѓето се информираа од мал број из-
вори.

Тој анализира дека во денешната 
медиумска средина, каналите се мно-
губројни, и пораките се често симул-
тани и контрадикторни. Примачот 
е често соочен со парадоксални и 
наизглед апсурдни пораки. Станува 
полесно да се верува во едноставна 
измислица отколку во комплицирана 
реалност.

Според Марк Витмор психологијата 
нуди малку стратегии кои се темелат на до-
кази во одбрана на налетот на лажни вести. 
Клучот да се избегне пристрасноста на по-
тврдувањето е да се намали анксиозноста 
која ја прави толку привлечна.

„Една позитивна дефанзивна стратегија 
е хуморот. Гледањето комедија или поли-
тичка сатира доцна навечер, без притоа 
да се промени изворот на причинителот 
на стресот, може да помогне да се намали 
стресот и анксиозноста поврзани со него“, 
вели тој. „Друга е сублимацијата, каде ги 

насочувате негативните чувства во нешто 
позитивно, како на пример кандидирање за 
функција, учество во протест или волонти-
рање за општествена цел.“

Тој исто така препорачува да се култиви-
ра отворен ум преку намерно изложување 
на различни ставови. Тоа може да помогне 
да се ублажат сопствените ставови и истите 
да станат помалку екстремни“, вели тој.

„Развивањето на поголем степен на 
скептицизам кај децата, преку нивно ох-
рабрување да поставуваат прашања, ја на-
малува пристрасноста на потврдувањето. 
Корисните ефекти од овие стратегии се пот-
крепени од значителен број истражувања.“

Оваа статија е преземена од материјалите 
обезбедени од Американското психолош-
ко здружение. Забелешка: содржината и 
должината на материјалот се уредувани. 
За повеќе информации, контактирајте го 
цитираниот извор. 

Иако ботовите се еден од 
главните трендови во 
дигиталната комуника-
ција, многу корисници 
не знаат многу за нив 
– или нивната моќ да 
влијаат врз јавното ми-

слење преку ширење дезинформации и 
пропаганда, пишува Ана Сиу во блог за 
Меѓународната новинарска мрежа.

Според Џовани Лука Киампаља, ис-
тражувачки научник од Универзитетот 
Индијана, ботовите се „едноставен ком-
пјутерски програм кој оперира со една 
или повеќе сметки на социјалните ме-
диуми за да врши одредени операции“. 
Иако многу од овие програми се корис-
тат за маркетинг, злоупотребата на бо-
товите ги предизвикува новинарите на 
нови начини.

ВИДОВИ БОТОВИ

Еден вообичаен вид на бот е chatbot, 
кој е програмиран да одговара на пора-
ките на корисниците. Chatbot-овите се 
користат за подобрување на грижата 
за корисници на компаниите, што им 
заштедува пари и придонесува кон по-
брза и поефективна услуга.

Медиумите како Си-ен-ен имаат 
создадено сопствени chatbot-ови за да 
испорачуваат вести во формат еден-на-
еден. Ботовите може да им праќаат на 
корисниците утрински вести, да одгова-
раат на прашања, па дури и да препора-
чуваат рецепти. 

Chatbot-овите вообичаено ги извес-
туваат корисниците дека се компјутер; 
меѓутоа, некои ботови се програмирани 
да го сокријат овој факт за да се прика-
жат како вистински. Тоа е вообичаено 
кај социјалните ботови, вид на chatbot 
кој автоматски создава содржина на со-
цијалните медиуми, обично во поддрш-
ка на кампањи, брендови, политичари, 
итн.

„Тие вообичаено се обидуваат да се 
претстават како вистински“, вели Ки-
ампаља. „Некои од овие ботови се ко-
ристат за следење на одредени луѓе на 
Твитер, а други се користат за ширење 
информации кои поддржуваат групи на 
луѓе.

Како резултат, влијателните луѓе 
и политичарите често имаа милиони 
лажни следбеници. Иако овие ботови 
вообичаено се користат да го зголемат 
бројот на следбеници на корисниците 
на социјалните медиуми, тие се исто 
така ефективна алатка за ширење лаж-
ни информации. 

Постои и друг вид сметки кои шират 
лажни вести, но тие не се компјутерски 
програми. 

Децата мора да бидат охрабрувани да поставу-
ваат прашања. – Марк Витмор

Критичкото мислење е исто 
така од клучно значење. Луѓето 
мора да научат да го преиспи-
туваат она што им е кажано, и 
тоа треба да почне уште во дет-
ството, вели Марк Витмор.

БОТОВИТЕ се 
директна закана 
за новинарството 

Chatbot-овите се корис-
тат за подобрување на 
грижата за корисници 
на компаниите, што им 
заштедува пари и придо-
несува кон побрза и пое-
фективна услуга
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„Сметките кои се креирани од луѓе и кои 
се користат за злонамерни цели се викаат 
сајборзи (cyborgs),” вели Киампаља. Тоа се 
вистински луѓе кои се платени да креираат 
дузина лажни сметки кои се користат за да 
влијаат и да го манипулираат јавното ми-
слење на социјалните медиуми, особено на 
Фејсбук и Твитер.

АРМИИ БОТОВИ

Многу маркетинг агенции и влади ко-
ристат сајборзи за да прават пари со мани-
пулирање на информации за политичари, 
брендови или други моќни групи. Една ин-
тернет истражувачка агенција во Соеди-
нетите Држави и Виктори лаб во Мексико 
креираат и шират дезинформации со корис-
тење на сајборзи за да ја манипулираат ко-
муникацијата на социјалните медиуми. 

Алберто Ескорсиа е мексикански интер-
нет активист кој се бори против овие групи 
на сајборзи, кои ги нарекува “decks”. Како ре-
зултат на неговата работа против лажните 
корисници, тој добивал смртни закани до 
тој степен што речиси ја напуштил земјата.

„Двата начина се користат да се полнат 
социјалните мрежи со пораки кои поддржу-
ваат или се борат против одредена кауза“, 
вели Ескорсиа. „Се работи за брутална опе-
ративна група која ги преплавува социјал-
ните медиуми, креира актуелни теми и ги 
претставува како вистинити.“

Овие групи работат на многу организи-
рам начин, соработувајќи со лажни сметки 
за да ги измамат корисниците на социјални-
те мрежи. „Симулацијата која ја креираат е 
масовна“, рече Ескорсиа. „Често се потребни 
илјадници ботови кои коментираат на или 
споделуваат иста содржина, и некој ќе по-
мисли дека тоа е вистина, иако нема смис-
ла.“

БОТОВИ: ТАЈНАТА 
НА ЛАЖНИТЕ ВЕСТИ

Злонамерни чинители користат ботови 
да манипулираат конверзации за време на 
политички настани или избори. Во текот 
на претседателските избори во 2016 и гла-
сањето за Брегзит, ботовите може да имале 
влијание врз исходот. За време на изборите 
во Мексико во 2018 година биле детектира-
ни милиони ботови кои што ширеле лажни 
информации за кандидатите.

Меѓутоа, Ескорсиа не гледа на ботовите 
како на единствена причина зад лажни-
те вести. „Ботовите се последната алка 
во ланецот“, рече тој. „Главната одговор-
ност е на Твитер, Гугл и Фејсбук, бидејќи 
тие ги маат ресурсите да детектираат 
лажни сметки. 

Но, бидејќи ботовите им носат на тех-
нолошките компании и социјалните мрежи 
милиони долари во приходи од реклами, 
овие сајтови не преземаат мерки против 
нив. Нивниот главен приход се рекламите. 
Не е важно дали промовираат лажни вести“, 
вели Ескорсиа.

ИДНИ ПРЕДИЗВИЦИ

„Користењето на ботовите не се на-
малува; напротив, се зголемува,“ вели Ки-
ампаља. „Не само поради маркетиншките 
можности, туку и за да се манипулира јав-
ното мислење.“ Овие ботови стануваат сè 
попаметни,“ вели тој.

Ескорсиа е загрижен дека ботовите, во 
комбинација со вештачката интелигенција, 
ќе се користат како информациско оружје, 
ставајќи цели земји во ризик од манипула-
ција. Тој верува дека за 10 години ќе биде 
уште потешко да се направи разлика помеѓу 
реалноста и лагите.

Медиумите се соочени со потенцијална 
криза. Новинарите треба да се подгот-
вени да ги образуваат своите читатели 
за лажните вести, да се едуцираат за 
новите технологии и да формираат 
групи за верификација за време на големи 
настани како што се избори. 

Еден пример е Verificado 2018, иниција-
тива за проверка на факти водена од по-
веќе новински редакции во Мексико. Тимот 
користи платформи како WhatsApp за да 
пресретнува лажни вести за време на на-
ционални избори.

„Истражувачкото новинарство треба се-
риозно да го сфати овој проблем. Можеби 
изгледа како научна фантастика, но тоа е 
директна закана против индустријата. Но-
винарите не треба да се предаваат на индус-
трија која е волна да плаќа пари за изврту-
вање на реалноста“, вели Ескорсиа. 

Единствениот начин да се подготвиме 
за ова неизбежно сценарио е да се здру-
жиме со технолози како што се Ескорсиа и 
Киампаља, и да развиеме алатки и техники 
за борба против армиите ботови заедно со 
капацитети за истражување и кодирање. 

Овие организации вработуваат 
млади луѓе да креираат лажни 
сметки и им плаќаат за сомни-
телни или лажирани услуги за да 
ги држат во тајност. Иако не е 
етички, ниту легално да се корис-
тат сајборзи за да се манипулира 
јавното мислење, многу млади 
луѓе го прават тоа, најчесто за 
пари, а поретко за политички 
интереси. 

За среќа,тоа веќе се случува. Киам-
паља и тим истражувачи од Опсер-
ваторијата за социјални медиуми 
на Универзитетот во Индијана 
развиле алатки за препознавање 
на лажни сметки на социјалните 
мрежи. Нивните алатки, Hoaxy and 
Botometer, овозможуваат лесно да се 
детектираат веб страници со низок 
кредибилитет и препознаваат ав-
томатизирани сметки за новинари-
те и просечните корисници.

ФАКТИ ЗА 
АВТОРСКО 
ПРАВО ШТО 
ТРЕБА ДА СЕ 
ЗАПОМНАТ 
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1. Автор може да биде само физичко лице, додека 

компаниите (медиумите) имаат (пренесено) право 
на користење.

2. Авторството не зависи од уметничката вредност на 
делото. Тоа не се регистрира, заштитено е веднаш 
по создавањето. 

3. Авторско право се состои од: морално авторско 
право (право да биде признаено авторство, право 
на објавување, право на заштита на интегритетот 
на делото) и економско право (право да биде про-
дадено) 

4. Новинари, фоторепортери, сниматели се автори на 
своите дела. Моралното авторско право не може да 
биде пренесено. Медиумите можат само да бидат 
иматели (во одреден рок) на економските авторски 
права.

5. Новинарски извештаи што содржат информации за 
тековни настани или податоци НЕ се авторски дела 
и дозволено е да се користат, но со повикување на 
изворот на веста. Дозволена е исто така преработка 
на авторско дело во пародија или карикатура. 

6. Колумни, истражувачки стории, фотографии и дру-
ги дела кои се невозможни без креативен ангажман 
се сметаат за авторски дела. 

7. Авторските дела можат да се користат со одобре-
ние и со компензација на авторот. За таа цел се пот-
пишува авторски договор. 

8. Авторски договор мора да биде напишан и потпи-
шан, во него да е наведена сумата за хонорар и рок 
до кој тој треба да биде исплатен. Во недостаток на 
пишан договор преписка преку електронска пошта 
може да се смета како доказ. 

9. Во македонскиот закон доколку текст, фотогра-
фија, документарец се создадат додека новинарот 
е во работен однос, работодавачот ги има автор-
ските права врз делото пет години од создавањето. 

10. Доколку се преземе текст, фотографија, репортажа 
без да се наведе името на авторот или авторите 
или доколку се преработат претставува повреда 
на моралното право на авторот.  Ова воедно е и 
најчест вид на повреда на авторско право во онлајн 
сферата. 

11. Авторските права се штитат со Законот за авторски 
права, но и со други закони меѓу кои и со Кривичен 
закон. 

12. Рок за застарување на повредата на авторското 
право е три години од дознавањето на авторот дека 
е сторена повредата, а пет години од самата по-
вреда. За објавени авторски дела што се достапни 
онлајн рокот на застареност не се пресметува се 
додека се достапни на интернет. 
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БИЛТЕН БИЛТЕН
Што е квалитетно    новинарство?

На неодамнешната конферен-
ција „Гугл Њузгајст“ која се 
одржа во Лисабон повеќе 
од 150 новинари и луѓе од 
информатичката индустрија 
разговараа  за тоа како „до-
брото“ новинарство може 

да преживее и опстои во ерата на дезинфор-
мации, конкуренција и одвлекување на вни-
манието. Еве неколку мисли иницирани од 
споменатата конференција. 

Повеќето од нас сакаат да претпоставу-
ваат дека нашето новинарство е „квалитет-
но“ и бараме начини како да добиеме повеќе 
внимание (и награда) за тоа. Уште повеќе, тоа 
значи размислување за тоа дали мрежите 
како Фејсбук, Твитер и Јутјуб треба да помог-
нат во процесот на ширење (на квалитното 
новинарство, н.з.). Но, исто така значи и утвр-
дување на ангажман за поврзување на корис-
ниците со „квалитетната“ содржина, наместо 
сето она неточно ѓубре на социјалните мре-
жи да ги затнува информативните артерии. 
Сметам дека треба да се вратиме чекор на-
назад и да стратешки да размислиме за тоа 
што мислиме под „квалитет“, пишува Чарли 
Бекет, професор на Лондонската школа за 
економија на одделот за медиуми и комуни-
кации. 

ЕКОНОМИЈА НА ВНИМАНИЕ
Компаниите како „Епл“ го сфатија ова со 

нивните неодамнешни иновации за подобру-
вање на нивниот агрегатор за вести и дури и 
да помогнат во формирањето на економијата 
на внимание и сообраќај на различните уре-
ди кои ги произведуваат. 

Иницијативите за кредибилитет на но-
винарството како што е „Проектот довер-
ба“ развиваат „сигнали“ или „индикатори за 
доверба“ кои промовираат „транспарентни 
стандарди кои помагаат полесно да се оцени 
квалитетот и кредибилитетот на новинар-
ството“ од страна на корисниците. Самите 
медиуми стануваат многу подобри во тоа да 
им помагаат на своите клиенти да ја најдат 
„квалитетната“ содржина која ја произведу-
ваат шреку скроени ангажмани како њузле-
тери или персонализирани апликации. 

НО ШТО ЗНАЧИ „КВАЛИТЕТ“ 
ЗА КОНСУМЕНТОТ НА ВЕСТИ?

„Квалитетни вести“ порано значеше 
„весник со голем формат“ (во деновите кога 
имавме големи весници) и имплицираше 
елитно, сериозно, важно новинарство. Не-
како беше дефинирано (најчесто од самите 
новинари) како непопулистичко, незабавно 

новинарство кое не се бави со тривијални 
теми. Но како се дефинира во ерата во која 
личното и емоционалното, субјективното и 
брзото се значајни елементи на јавниот инте-
рес, дебатата и разбирањето на настаните? И 
како го дефинираме во ерата на непосредно, 
дистрибуирано, новинарство „на барање“ кое 
е вметнато во нашата индивидуален, воден 
од вештачка интелегенција тек на вести или 
агрегатори со препораки?

Квалитет значи природа на нештата. 
Тоа е малку генерализирано. Може ли, не е 
квантитет? Проблемот е во тоа што за меди-
умите квантитетот (опфатот) сеуште е важен  
кога размислуваш за тоа што можеш да про-
изведеш. Или колку време секој корисник 
има за да ги консумира вестите. Или како ќе 
платите за тоа. Дури и оние издавачи кои се 

обраќаат на потесна публика имаат потреба 
од квантитет за да создаваат добивка. 

Засега, да ги оставиме вредносните 
судови кои некако имплицираат дека квали-
тетното новинарство е подобро и да се фо-
кусираме на неговата природа во практична, 
уредничка смисла. Како да му дадеме на ко-
рисникот поголем „квалитет“?

1. КВАЛИТЕТ = ИСКУСТВОТО 
НА КОРИСНИЦИТЕ

Не е важен квалитетот на вашата содр-
жина ако луѓето не ја консумираат. Ова де-
лумно е во рацете на други субјекти особено 
ако се потпирате на пребарувачите или на 
социјалните мрежи. Еден од најинтересните 
разговори на конференцијата беше за „плат-
формите“ и напорите кои тие ги преземаат 

за да го зголемат квалитетот на содржина-
та и да направат тоа полесно да се увиди 
и даунлодира. Овие платформи веројатно 
стануваат подобри во тоа да ги обележуваат 
дезинформациите и навредувачката и опасна 
содржина. Но, тие не се баш добро опремени 
во уредувачка смисла за да оценат што е до-
бро и квалитетно од она што останало. Како 
и да е, дали сакате ним да им ја дадете таа 
одговорност?

Првиот чекор е вечниот новинарски им-
ператив: напиши го читливо. Тоа значи отстр-
нување на неразбирањето и конфузијата во 
делот од секундата помеѓу кликнувањето за 
текстот или за друга содржина. Значи, важна 
е и содржината, но и изгледот. 

Најголем дел од медиумите работат на-
порно на ова, но зошто тогаш ги прекриваат 
нивните текстови со поп-ап реклами кои се 
убијци на вниманието?

2. КВАЛИТЕТ = ЛИЧЕН СЕРВИС 
     + УРЕДУВАЊЕ

Ова пред се е во врска со персонали-
зацијата. Ова може да значи дека помалку 
значи повеќе. Премногу избор може да биде 
контра-продуктивно. На пример, ограниче-
ниот број на насловни стории и кратки збир-
ни информации кои ги нуди апликацијата 
„Компасњуз“. Тие испорачуваат персонализа-
ција водена од вештачка интелегенција при 
што испраќаат текстови на курирани теми 
кои овозможуваат на корисникот да ги сле-
ди неговите интереси, но почетната точка 
сеуште е базирана на човечка/уредувачка 
одлука. 

Сето ова мора да биде дел од постојан 
сервис кој ќе ги следи повратните информа-
ции, интеракцијата и ангажманот. На пример, 
Лондон тајмс има Фејсбук групи формирани 
околу посебни теми, при што некои од нив 
сега ги водат читателите. Други, пак, се пот-
пираат на претплатата. Но, тоа мора да биде 
повеќе од само вежба за прибирање сред-
ства. Што правите за да го измерите квали-
тетот на вашиот сервис шест месеци откако 
сте се претплатиле?

3. КВАЛИТЕТ = ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ
„Вестите“ како известување за нешто 

што се случило сега инстатно се дистри-
буираат. Екслузивната и брза вест ќе бидат 
важен сервис за некои медиуми, но во брзо 
поврзаниот свет, вистинската можност за 
додадена вредност се состои во контекст, 
анализа и коментар. Исто така и во струч-
ност, истражување, искуство како и новост. 
Истражувај и откривај. Сопри со копирањето. 

Тоа може да значи давање многу поголе-
мо внимание на отприлика 3о проценти од 
произведените текстови кои не допираат до 
публиката. Податоците за публиката може 
да ти помогнат во подобрување на тексто-
вите кои добиваат помалку внимание или 
во изнаоѓање на подобри начини за нивно 
оправдување. Но исто така може ли да значи 
и дека треба да правиш нешто друго со ре-
сурсите и со времето на твоите корисници? 
Остави ја рутината на автоматизацијата. 

4. КВАЛИТЕТ = РЕЛЕВАНТНОСТ
Корисниците се различни. Индивидуите 

се различни во различно време од нивниот 
ден или живот. Филтрите се шанса. Не знам 
зошто се грижиме за нив. Истражувањата 
покажуваат дека корисниците на социјални-
те мрежи всушност користат повеќе извори, 
не помалку. Да, можеби ќе сакаш да ja пред-
извикаш нивнaта пристрастност, но пред се 
разбери од каде тргнуваат. Во таа смисла, јас 
би кажал дека најдобрите популарни табло-
иди со големи тиражи се „квалитетни“ вести. 
Тие често се многу добри во тоа една поли-
тичка вест да ја направат важна за одредена 
демографска група, која не би била инте-
ресна за мејнстрим политиката. Можеби не 
секогаш ви се допаѓа како го прават тоа, но 
нивната способност да заинтересираат огро-
мна публика може да биде поучна. 

5. КВАЛИТЕТ = РАЗНОЛИКОСТ, СРЕЌНА 
     СЛУЧАЈНОСТ И РАДОСТ

Погрешно сфаќаме зошто луѓето кон-
сумираат вести. Да речеме за да бидат „ин-
формирани“. Самиот напор за да се консуми-
раат вестите исто така може да биде задо-
волство. Тоа е добра вест за новинарите кои 
произведуваат текстови базирани на докази. 
Но, исто така се работи и за ритуал, забава, 
спектакл, решавање проблеми и уживање. 
Престанете да ги третирате овие причини 
како понизок „квалитет“. Сакаме да одиме да 
вежбаме, но исто така и да одиме на плажа. 

Луѓето не секогаш знаат што сакаат. Из-
ненадете ги. Секако една од клучните вред-
ности на веста е да дознаеш нешто што не си 
го знаел или дури и не си знаел дека сакаш 
да знаеш? И за да создадете разноликост мо-
рате да продолжите да ги протресувате ва-
шите претпоставки и систем. Ми се допадна 
норвешката редакција која ги натера новина-
рите да се менуваат за еден ден. Спортските 
новинари да известуваат за политика и така 
натаму. Очигледно посетите на нивната стра-
ница се зголемија. Почнете одново. Тргнете 
се од Твитер. Вработувајте на друг начин. 

Најсилната „ехо комора“ најчесто е самата 
редакција. 

6. КВАЛИТЕТ = ВЛИЈАНИЕ
Кога мислиме на квалитет, мислиме на 

содржина и опфат, но што со ефектите на но-
винарството? Универзитете сега се обврзани 
да го мерат влијанието на истражувањата и 
постојат формални мерки како што се цита-
тите или референците во студиите или во 
легислативата. Ако медиумите подобро го 
разберат ефектот кој го имаат на животите 
на луѓето тогаш тие подобро ќе ја сфатат 
нивната вредност за луѓето и заедниците. 
Новинарите во последно време на публиката 
и зборуваат за важноста на нивната работа за 
демократијата и здравјето на општеството. 
Но, кои други докази ги имате освен оние за 
само-одржување? Сте ја прашале ли вашата 
публика?

7. КВАЛИТЕТ = ЕМОЦИОНАЛНО 
     ИСКУСТВО

Традиционално, ние го обезвреднуваме 
емоционалното новинарство, како најлошо, 
како сензационализам, но емоциите, чув-
ствата, идентитетот, и вредностите се ви-
тални делови од квалитетот на животот на 
луѓето и нивното медиумско искуство. Сфа-
тете го ова сериозно. Долго време зборувам 
за „емоционално поврзано“ новинарство и 
доказите велат дека тоа функционира, дури 
и при третирање на сериозни теми.

Една многу успешна апликација за вести 
има алгоритам кој користи анализа на чув-
ствата кои произлегуваат од текстовите за 
да создаде персонализиран тек на вести за 
корисниците на кои им дава емоционално 
балансирана „симфонија“ од содржина. Чи-
таноста е зголемена. 

8. КВАЛИТЕТ = ПОВЕЌЕ ОД „ВЕСТИ“
Вестите фундаментално се менуваат во 

нивната природа или квалитет. Веројатно 
новинарството не е доволно? Секогаш сме 
го разбирале светот и низ други медиуми, 
покрај новинарството. Како што укажува Хо-
сеин Деракшан, класичната идеја се менува 
до точката која на некои луѓе едноставно 
не им се допаѓа. Новинарите одговараат за 
начинот на кој ја создаваат: видео, подато-
ци или надополнувања. Но Хосеин сугерира 
дека треба да се инспирираме од културното 
изразување кое информира и влијае на дру-
ги начини, како што се драмата или дури и 
музиката. Веројатно е време редакциите да 
побараат соработка со други „комуникатори“ 
и креативци? 

Во овој момент - квалитет е клучниот збор за новинарството, но тој може да значи ништо.

Најважно е да се изнајде начин како медиумите да и испорачаат повисок квалитет на публиката. 
– Чарли Бекет
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БИЛТЕН БИЛТЕН

Најуспешни информативни 
медиуми во креирањето 
и одржувањето врски со 
своите читатели, корисни-
ци, слушатели и гледачи сè 
повеќе ќе бидат оние ме-
диуми кои ќе се осмелат да 

се спротивстават на некои од новинарските 
догми на минатиот век: догмата - безбедна 
дистанца; догмата на неутралност; догмата 
на објективност; верувањето дека новинари-
те имаат посебна способност да пронајдат и 
изберат што е важно за граѓаните. И не по-
малку важно: основната идеја дека примар-
ната цел на новинарството да пренесе вести 
и информации од точка А до точка Б.

За новинарството да биде релевантно 
за граѓаните во иднина, тоа во голема мера 
ќе треба да се спротивстави на овие длабо-
ко вкоренети професионални догми, со што 
ќе создаде медиумски пејсаж кој е пошаре-
нолик, поживописен, органски поотворен 
кон граѓаните и многу поразновиден од ме-
диумската историја која ја гледаме веќе сто 
години.

Ова се само некои од заклучоците во 
книгата „Новинарската врска“ (The Journalistic 

Connection), од данските долгогодишни но-
винари Пер Вестергард и Сорен Јоргенсен, 
објавена минатиот март сумирани за „Ниман 
лаб“. Книгата е резултат од едногодишно 
истражувачко патешествие, спроведено во 
2017 година, во девет европски земји и САД, 
со посети и проучување на 54 медиумски 
компании кои воведуваат нови начини на 
поврзување со нивната публика и заедница-
та.

Нивниот агол за сегашната состојба на 
новинарството е следна: кризата на новинар-
ството и традиционалните медиуми е струк-
турна, и не е само прашање на технолошки 
предизвици или нефункционални деловни 
модели.  

Кога граѓаните на западните општества, 
до вознемирување, го вртат грбот на ориги-
налното информативно новинарство, конзу-
мираат помалку вести од радио и телевизија, 
купуваат поретко весници, и имаат сè поиз-
разена недоверба во медиумските институ-
ции, треба да ја ставиме клучната содржина 
на информативните медиуми – самото нови-
нарство - под критичка анализа.

Денес, клучното прашање за информа-
тивните медиуми – стари или нови, мали или 

големи, приватни или јавни – мора да биде 
општествено и културно: како може нови-
нарството да го врати своето значење, вред-
ност и еминентност во општеството? Како 
може новинарството повторно да се поврзе 
со граѓаните?

Овие прашања ги водеа Вестергард и 
Јоргенсен низ нивното патување.

Редакциите беа избрани поради новите 
идеи кои ги применуваат, во области како 
новинарски ангажман, соработка, слушање 
и активизам. Но истовремено, тие можат да 
демонстрираат дека новите начини на повр-
зување со граѓаните креираат подобри ре-
зултати во однос на задоволството на корис-
ниците, тиражот, публиката или профитот. 

Тие идентификувалее девет начини – 
или движења – преку кои информативните 
медиуми го туркаат своето новинарство во 
една повклучена и кооперативна, насочена 
кон заедницата, насока.

1. ОД НЕУТРАЛНОСТ ДО ИДЕНТИТЕТ

Многу новински организации интензив-
но работат на заострување на нивните про-
фили и идентитети, спротивставувајќи се на 

догмата на неутралност и бегајќи од новин-
скиот идеал на сеопфатен омнибус од по-
веќе причини. Потребата од јасен медиум-
ски идентитет расте кога онлајн новинската 
содржина се шири во мали парченца кои не 
може да се идентификуваат низ интерне-
тот. Исто така, за да ги натерате луѓето да 
се поврзат и идентификуваат со вас, мора да 
им покажете за што се залагате. Покажете 

им кои сте, и од која перспектива – географ-
ски, социо-демографски, или политички – 
го гледате светот. Најдобри примери за ин-
формативни медиуми кои работат со своите 
идентитети на овој таргетиран начин се нор-
вешкиот весник „Класекампен“ (The Class 
Struggle), регионалниот онлајн новински сајт 
„Глас“ (Voice) од Сан Диего и „Евергреј“ (The 
Evergrey) во Сиетл.

2. ОД СЕОПФАТЕН 
    ДО ТАРГЕТИРАН ПАЗАР

Медиумите кои имаат таргетиран пазар 
имаат многу поголема способност да креи-
раат релевантност за корисниците – и да 
мобилизираат интерес и подготвеност за 
плаќање, во однос на медиумите кои имаат 
сеопфатен пазар. И освен неколку медиуми 
со глобален дострел (на пр. Гардијан, Би-би-
си, Си-ен-ен), може да се смета дека сите 
информативни медиуми имаат таргетиран 
пазар. Меѓутоа, многу широко-опсежни тра-
диционални медими се двоумат отворено 
да се покажат и да комуницираат со публи-
ката која сакаат да ја ангажираат. Можеби 
затоа што демократската вредност на ме-
диумите со таргетиран пазар е некако кон-
троверзна: креирање на силни врски помеѓу 
хомогена публика наместо обединување на 
различни заедници. Сепак, медиумите со 
таргетиран пазар како што е технолошки-
от сајт „Гиквајр“ (GeekWire) од Сиетл, сајтот 
за млади Ze.tt од Берлин и Intellectual Daily 
Information од Копенхаген покажуваат дека 
е возможно да се создаде квалитетно нови-
нарство со висока вредност и при тоа да се 
опслужува само таргетирана публика.

3. ОД СТАДО ДО КЛУБ

Собирањето на луѓе околу информатив-
ни медиуми, во јасно дефинирани заедници 
– клубови – е стратегија која зема сила на 
обете страни од Атлантикот. Тоа подразбира 
трансформирање на она што порано беше 
познато како претплатници, корисници или 
читатели во членови, кои мора или да се ре-
гистрираат или да платат за да се приклучат 
на потесниот круг на групата околку инфор-
мативниот медиум. Шпанскиот „Ел Дија-
рио“ (El Diario) и францускиот „Медиапарт“ 
(Mediapart) ги имаат ставено моделите на 
членство во срцето на нивните идентитети 
и новинарски операции. Многу американски 
медиумски компании го следат тој пример.

4. Од мастило до пот
Многу медиумски компании бараат нови 

начини да креираат физичко новинарство во 
форма на јавни состаноци, фестивали, наста-
ни и театарски претстави. Живо и привлеч-
но. И да, тие тоа го сметаат за новинарство. 
Францускиот дневен весник „Ле монд“ (Le 
Monde) ги има направено физичките наста-
ни во живо важен начин на вклучување на 
публиката и генерирање нов приход. Истата 
стратегија ја користи и „Тексас трибјун“ (The 
Texas Tribune), кој организира разновидни 

ПО ЕДНОГОДИШНА ПОТРАГА ПО ИНОВАЦИЈА ВО НОВИНАРСТВОТО ДВАЈЦА ДАНСКИ НОВИНАРИ ЗАКЛУЧУВААТ:

УСПЕШНИ 
МЕДИУМИ 

ќе бидат оние 
кои ќе се откажат од 
новинарските догми 

на минатиот век
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мали и големи настани во текот на целата 
година. Данскиот „Зетленд“ (Zetland) редов-
но поставува новинарски претстави во ис-
такнати театри во Копехаген.

5. ОД ЗБОРУВАЊЕ ДО СЛУШАЊЕ

Бизнисот на традиционалните медиуми 
често има карактер на тврдина со ѕидини 
наместо на отворена и пристапна куќа. Но, 
и во Европа и САД, новинските организации 
сè повеќе се отвораат – физички и ментал-
но – за да бидат попристапни за граѓаните 
кои ги опслужуваат. Повеќе од сè, тоа значи 
слушање на граѓаните и креирање транспа-
рентност во уредувачките прашања. Тоа 
може да се направи преку директен личен 
дијалог, преку физичко присуство во заед-
ниците, или преку систематска употреба 
на мали и големи податоци. Решенијата за 
слушање развиени од „Харкен“ (Hearken) 
од Чикаго сега се користат од јавните ра-
дио и телевизиски станици во САД. Регио-
налниот германски „Брауншвајгер цајтунг“ 
(Braunschweiger Zeitung), кој се брендира 
како весник на граѓаните — слуша преку 
oпсежна примена на физички состаноци во 
локалните заедници и преку секојдневно 
посветување на уреднички ресурси и ко-
лумни во весникот посветени на прашања 
поставувани од читателите. 

6. ОД БЕЗБЕДНА ДИСТАНЦА 
    ДО СОРАБОТКА

За да ја одржи независноста и неутрал-
носта, модерното новинарство се држи на 
дистанца, држејќи ги сите надвор од редак-
цијата на безбедно растојание: граѓаните, 
заинтересираните групи, јавните институ-
ции, приватните корпорации, носителите 
на одлуки. Меѓутоа, оваа шема очигледно 
се менува. Сè повеќе и повеќе редакции ги 
вклучуваат граѓаните директно преку но-
винарскиот процес: од генерирање идеи 
до истражување, до испорака на независна 
содржина, до следствената дебата на обја-
вени стории. Холандскиот онлајн сајт „Де 
кореспондент“ (De Correspondent), герман-
скиот „Коректив“ (Correctiv) и „Пропублика“ 
(ProPublica) во Њујорк се најдобри приме-
ри на организации кои го рафинирале овој 
процес на ко-креирање – без да ја напуштат 
уредувачката контрола. Тие исто така вове-
доа соработка со граѓанството, невладините 
организации и јавните институции – како и 
со други медиумски компании – како начин 
да создадат суштински подлабоко и попри-
влечно новинарство.

7. ОД СОПСТВЕНА 
    ДО ДРУГИ ПЛАТФОРМИ

Деловните можности на информативни-
те медиуми и нивната новинарска контрола 
слабее кога ја ставаат својата содржина на 
интернет. Тоа се чини како заеднички кон-
сензус во медиумската индустрија. Корис-
тењето на социјалните медиуми е меч со 
две острици, но доколку правилно се прави 
– можеби повеќе како форма на соработка 
отколку дистрибуција – технологиите на 
социјалните мрежи имаат голем потенцијал 
да ја засилат и продлабочат вклученоста, 
додека истовремено креираат посилно но-
винарство. Истражувањето на Дејвид Фа-
рентолд на Твитер за добротворноста на 
Доналд Трамп, кое му ја обезбеди нему и на 

„Вашингтон пост“ (Washington Post) Пули-
церовата награда, е златен пример. Корис-
тењето на „Вол Стрит Журнал“ (Wall Street 
Journal) на Snapchat Discover за покривање 
на животите на Американците погодени од 
опиоидната криза во САД е друг пример.

 8. ОД ПРОБЛЕМ ДО РЕШЕНИЕ

Дури и најтврдокорните истражувачки 
новинари откриле дека ќе постигнат пого-
лемо влијание доколку на нивната работа 
додадат едно ниво насочено кон решение. 
Конструктивното новинарство едноставно 
креира поголема вклученост помеѓу чита-
телите, корисниците, гледачите. Тие чита-
ат повеќе, поголема е веројатноста дека ќе 
споделат содржина, и покажуваат поголем 

интерес да дознаат повеќе за проблемот 
кога парчето има конструктивен агол. Дан-
скиот јавен сервис неколку години го ра-
финираше овој вид на новинарство, со што 
постигна подобра гледаност на своите ТВ 
вести. Во САД, Центарот за истражувачко 
новинарство во Беркли интегрира елемент 
насочен кон решение во многу од своите 
истражувачки проекти – дури и организира 
самити за решенија за засегнатите страни за 
некои од проблемите откриени преку нив-
ното истражувачко новинарство. 

9. ОД НАБЉУДУВАЧИ ДО АКТИВИСТИ

Неколку информативни редакции – до-
кажани и нови – тестираат дали може да соз-
дадат нова релевантност за нивните читате-

ли, корисници и гледачи преку активистички 
кампањи или новинарско посредување. Овој 
потег е особено контроверзен за многу нови-
нари – и видно не е стратегија која е подоб-
на за сите видови на медиумски операции. 
Меѓутоа, пристап на новинарството насочен 
кон кампања успешно се користи како начин 
на вклучување и поттикнување акција помеѓу 
граѓаните за Европските информативни ме-
диуми како што се „Гардијан“ (The Guardian), 
„Газета виборча“ (Gazeta Wyborcza) во Пол-
ска, и данскиот регионален весник „Фјенс 
Стифтстиденден“ (Fyens Stiftstidende).

Книгата ги опишува и анализира овие 
примери и многу, многу други, детално и 
длабински. Ако има заеднички именител за 
сите 50 и повеќе медиумски организации 
кои ги биле предмет на опсервација – освен, 

се разбира, тоа што се залагаат да се повр-
зат со граѓаните на нови начини – тоа е нив-
ниот фокус на иновации и експерименти.

Сите нови дигитални издавачи кои авто-
рите ги сретнале се чини дека се втемелени 
на храброста и амбицијата на радикалната 
иновација. Но исто така, во традиционални-
те медиуми, се чини дека постои ново раз-
бирање за потребата од драматична проме-
на и отвореноста за експериментирање. 

Затоа авторите не гледаат причина да 
проповедаат еден конкретен модел на нови-
нарство за во иднина. Сите експерименти и 
идеи кои се откриваат во постоечкиот меди-
умски пејсаж на обете страни од Атлантикот 
укажуваат дека ќе има десетици, ако не и 
стотици, различни модели, сите кои носат 
надеж за иднината на новинарството.



20 21

БИЛТЕН БИЛТЕН

Како кучињата
- чувари станаа
КАСАПСКИ 
КУЧИЊА

Читајќи ги истражувањата и сведоштвата 
на новинарите низ регионот за состојбите во  
медиумите во сите поранешни републики на 
СФРЈ, сега независни држави - Македонија, 
Србија, Црна Гора и Косово, една слика оста-
нува доминантна. 

Некои од чуварите на јавниот интерес, 
на слободите и правата, на демократските  
вредности, заради кои и некои новинари во 
регионов и гинеа, тие чувари, тие кучиња-чу-
вари, некои од нив, разулавеа, побеснеа-се  
претворија во крволочни и злокобни кучиња, 
вистински касапски кучиња. 

Тие се подготвени да го искасапат тој 
ист јавен интерес, тие исти слободи и права, 
тие  демократски вредности да ги погубат, 
за да воспостават гнило општество, срамно 
oпштество, црвјосано низ сите пори, жабар-
ник на криминал, кпрупција, клиентелизам, 
бесчестие.

Се разбира, кога говорам за високите 
цели на новинарството, тие се однесуваат на  
втемелување, одржување, негување на де-
мократски и цивилизациски вредности, кои 
се во зачетоци во овие посткомунистички 
земји, довчерашни (иако поминаа децении, 
се повеќе се втопуваат одново во  старата 
комунистичка матрица и никако не можат да 
се  оттргнат од неа - затоа и велам довчераш-
ни) бастиони на славениот еднопартизам, на 

лидерското култно поклонение, на неминов-
ната партиска книшка која е “сѐ и свја” и се  
разбира, на неизбежното медиумско царство 
на цензурата и автоцензурата.

Политичките притисоци и супре-
сијата на работничките права 
новинарите ги трпат од  своите 
уредници, главни уредници, замени-
ци - уредници, помошници - уредни-
ци, какви  веќе сѐ не уредници, само 
потцртајте, запомнете дека се 
уредници, затоа што за да бидете 
касапско куче многу е важно да слу-

гувате на барем некаква уредничка 
титула која е водич на ордата, ма-
кар и онаа најмалата, макар била 
невидлива и можеби и не толку ва-
жна, не така одлучувачка титула 
за пошироката јавност. 

Но, таа титула, сепак е некаде запечате-
на како судбина низ архивите на медиумот 
во кој работите, со намера да ја запоседне 
и историјата, да ја обликува и иднината, се-
едно што можеби ќе станат прашливи и не-
употребливи тие архиви, полни со пајажина 
и мувла, никогаш допрени, ниту посакувани 
за сеќавање - но белегот, лузните ќе ги ос-
тават, тоа секако. Некаде таму,  којзнае каде, 

но стои затурена како закана таа уредничка 
титула, во некоја расклатена фиока, или пот-
пикната зад купиштата расфрлени и размач-
кани од плуканици документи, постојат тие 
букви, макар биле најситни и едвај видливи 
со голо око - но, стои, ве уверувам, полно-
важно уверение дека некој некогаш станал 
уредник на некој медиум и дал срамен печат 
на слободата на медиумите на таа држава. 

Значи, не се сомневајте, има некаков траг, 
некаква заверка и доказ дека вие сте некаков 
уредник кој ја има моќта и влијанието да го 
промени текот на историјата, да го проме-
ни редоследот на буквите, да ги избрише, 
запише, препише и подвлече одредените 
настани, да заборави или да устоличи на пи-
едестал одредени луѓе или да ги уништи со 

еден потег, да ги соголи и скрие фактите, да 
ги испреврти и унакази аргументите, да си 
поигра, да избанализира сведоштва, да ста-
ви туѓ потпис на сопствениот мораториум за 
објавување, да го фалсификува сопствениот 
потпис, за да ја одбрани својата чест и совест, 
изгубени одамна, неповратно, преку масти-
лото низ годините.

Секако, многу е важно да ја негувате 
фотелјата спечалена со значајни средби и 
гласни телефонски разговори со одреден 
политичар на власт или од опозицијата - тоа 
е предусловот број еден за да се биде тој 
уредник кој ги тови, негува, одржува во жи-
вот новинарските касапски кучиња кои му 
служат нему, на пропагандата, на цензурата, 
на неслободата. 

Пишува:
БИЉАНА СЕКУЛОВСКА
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Потоа, следува предусловот од кој зависи 
целата ваша уредничка кариера: се вкотвува-
те во медиумот зависно од политичката про-
виниенција на вашиот сопственик, но внима-
вајте, не обложувајте се никогаш дека тоји-
ма допирни точки со одредена идеологија, 
уверувања, вредности. Таа негова политичка 
припадност е релативна и неочекувано при-
лагодлива, зависно од промената на власт 
станува растеглив поим до бескрај, затоа што 
секоја страна е доволно добра и прифатлива 
сѐ додека го одржува во животецот - колку 
што образот закоравува, толку повеќе е под-
ложен на нова и погруба обработка.

И така, довчерашниот ситен трговец или 
некаков снаодлив директор на безгрижното 
социјалистичко претпријатие кое тргувало 
на големо или мало, доживува неверојат-
на трансформација - тој е денес веќе голем 
бизнисмен, благодарејќи на транзициските 
околности: му се залепила трошка среќа на 
перутавиот ревер; му пролетала низ грабли-
вите прсти по некоја ситна или крупна мал-
верзација; жонглирал со очите и на тилот со 
партиските врски, но и со оние конекции за 
кои никогаш не се зборува – о, да, се подраз-
бира дека со радост е подготвен да прими 
секого што и малку има амбиција да биде 
чистач и проветрувач во подземјето, секој 
оној со никаква склоност за предиспозиции 

за чест, чесност, принципи, а тука вкалкули-
рајте и аларм за избегнување на ранливоста, 
поврзани со тегоби со совеста. 

Што е со новинарите, оние кои преоста-
наа, оние кои не знаат како да ги преживеат 
касапските кучиња и уредничките џелати? 
Субмисивната, покорна  култура  како ко-
мунистичко наследство ја припишуваат на 
сопствениот ген, ДНК кој има моќ да ги пре-
броди сите режими, дури и најтешкиот, груе-
визмот, кој сѐ уште како да ни се заглавил во 
грлото, како да  станал  неизбежен дел од на-
шето  тело, еден вид диво месо, сам од себе 
не поминува, не се искоренува, не проаѓа. 

Би напишала дека новинарството 
повеќе не живее овде, но за миг 
да застанеме и да се сетиме: сѐ 
додека постојат сведоштвата, 
макар анонимни, макар тивки, 
макар нечујни, макар промрморени 
и неповрзани реченици, тогаш, во 
тој случај веројатно постои и  не-
каква можност тие новинари да ги 
прочитаат сопствените истории 
и да се замислат за  сопствениот 

придонес во тоа исто новинарство 
од кое не можат да заспијат на-
вечер и не сакаат да се разбудат 
наутро, свесни за злосторничкото 
соучесништво, тогаш кога се бива 
обележан од тишината. 

Да размислат - вреди ли да се молчи, 
да се завртува главата на друга страна, да 
се затвораат очите, да се затнат ушите, да 
се стиснува устата, да се премолчува во што 
се  претворило новинарството, новинарите, 
новинарот - тогаш кога главата ја оставил на 
послужавник пред колената на својот уред-
ник, прстите кои послушно куцаат текстови 
ги распоредил низ тастатурата, додека ано-
нимниот колега го проколнува во себе денот 
кога дозволил кучињата - чувари да се прет-
ворат во касапски кучиња, а тој притоа ништо 
не проговорил, никому не кажал, никогаш не 
изустил ниту збор.

Текстот е дел од публикацијата „Невидливо 
насилство – приказни од редакциите“ про-
ект на „Платформата на Западен Балкан за 
медиумска слобода и безбедност на новина-
рите“. 


