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НОВИНАРСТВОТО КАКО ЈАВНО ДОБРО
УВОДНИК
Ѕвездан Георгиевски

РАБОТНИ ПРАВА НА НОВИНАРИТЕ ВО
РЕГИОНАЛНИТЕ И ЛОКАЛНИТЕ МЕДИУМИ

Како до одржливо
локално информирање?

д

али бројноста на медиумите обезбедува и соодветна
застапеност на плуралните интереси? Дали квантитетот неминовно создава и квалитет? Дали медиумите
се онаа клучна алка во развојот на демократијата или
пак тоа е новинарството? Дали медиумите можат да
опстанат без новинарство, а новинарството без медиуми?
Ова се можеби круцијални прашања во однос на одржливоста на локалното информирање, на кои македонското
општество не успеа да одговори или ги одговори погрешно.
Уште поодамна, чинам некаде во првата половина на првата деценија од овој век, македонската држава реши дека не ѝ се
потребни јавни регионални информативни центри. Бевме сведоци тогаш на пропаѓањето на локалните радија, дописништвата
на Македонската телевизија, но и на локалните весници. Државата, централизирана каква што беше (за жал, во многу сегменти
сѐ уште е прецентрализирана), ете, сметаше дека основните потреби за информирање можат да се задоволат со информациите
од – Скопје.
Од друга страна, отворањето на приватните локални и
регионални медиуми, пред сѐ електронски беше целосно либерализирано, па сега дојдовме до состојба во Македонија да егзистираат буквално стотици телевизии, радија и портали. Речиси
на секој новинар доаѓа по еден медиум. Па така се случува еден
новинар да работи за повеќе медиуми, што во секој случај не ја
збогатува плуралноста на идеи и гледања на работите.
Бројноста на медиумите не е следена од кревкото македонско стопанство, што значи дека квантитетот предизвикува
перманентна криза во егзистенцијата на еден медиум. Таквата
состојба предизвикува ниска цена на трудот и неможност новинарите во целост да се реализираат. На крајот на краиштата,
парите од финансискиот рекламен колач редовно и најмногу завршуваат во медиумите – во Скопје.
Во таа смисла и системот на вредности на информативната
сцена е целосно превртен, па квалитетот на медиумите повеќе
не се мери со довербата во нив или нивното влијание, туку со
таканаречените „кликови“, минути гледаност и слични критериуми, кои во принцип го девалвираат новинарскиот труд. Затоа
локалните и регионалните медиуми се речиси принудени да го
гледаат својот опстанок во некој вид државна помош или помош
од локалната самоуправа, што на некој начин создава дискрапанца во перцепцијата дека медиумите треба да бидат независни.
Одржливоста на медиумите на локално ниво е длабока
и комплексна тема. Во Билтенот што е пред вас поместени се
некои примери од светските искуства на ова поле што можат
да се следат или да бидат некаков урнек за пронаоѓање на нови
решенија. Без никаква амбиција дека можеме на овој начин да
понудиме готови решенија, еве еден предлог за размислување
– создавање на таканареченото јавно/приватно партнерство.
Очигледно е дека здружувањето на медиумите во некакви информативни мрежи е едно од решенијата, но зошто таа мрежа
да не биде поврзана со Јавниот сервис, на пример, што секако ќе
го зголеми квалитетот на информирањето и во локалните средини, но и кон центарот, а од друга страна ќе овозможи посигурна
егзистенција на оваа важна демократска алка!

Пишуваат за
непочитување на
правата на другите,
а не можат да ги
остварат своите
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Новинарите во медиумите во
внатрешноста работат без
регулирани договори за работа и
плати, односно најголемиот дел од
нив работат хонорарно без никаков
надомест за прекувремена работа
или право на годишен одмор.
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Рајко Жинзифов 22,
1000 Скопје
Телефон:
+389 2 2671 201
Електронска пошта:
ssnm.info@gmail.com
Уредник:
Ѕвездан Георгиевски
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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
публикација е целосна
одговорност на Синдикатот
на новинари и медиумски
работници и во никој случај
не ги одразува ставовите на
Европската Унија”
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Пишуваат за непочитување
на правата на другите,
а не можат да ги остварат своите

И

ако ретко меѓусебе дискутираат или отвораат дебати за условите во кои работат, локалните и регионалните новинари
и медиумски работници се согласни
дека нивните работни права се недоволно заштитени, односно дека често
се прекршува Законот за работни односи.
Немањето колективен договор каде
што би се регулирале односите меѓу
сопствениците на медиумите и медиумските работници, централизацијата
на медиумите во Скопје, неусогласената минимална плата, хонорарната со-

работка, се најголемите причини што
работничките и професионалните права на новинаrите во регионалните и локалните медиуми се недоволно заштитени.
Новинарите во медиумите во
внатрешноста работат без регулирани
договори за работа и плати, односно
најголемиот дел од нив работат хонорарно без никаков надомест за прекувремена работа или право на годишен
одмор.
Поголем проблем е што овие хонорарни договори или договори на дело
траат со години со што не се овозможува социјална и економска сигурност на

новинарите, а таквата ситуација би можела да предизвика самоцензура.
Новинарите кои работат во локалните и регионалните медиуми го
сочинуваат најголемиот дел од дописничката мрежа на националните традиционални медиуми што значи дека
овие луѓе работат на најмалку два ангажмани дневно за да стигнат до просечната новинарска плата. Тие работат
со релативно добра опрема и се чувствуваат генерално безбедни и покрај
тоа што се полесно изложени на прити-

соци поради помалата средина во која
творат.
Дописничката мрежа е секогаш
прва на удар кога некој голем медиум
има финансиски проблеми, односно се
почнува со нејзино кратење, а овие новинари најчесто работат хонорарно или
на договор кој во секој момент може да
биде прекинат.
ПРОСЕЧНАТА ПЛАТА НА ЛОКАЛЕН НОВИНАР Е ЕДНАКВА НА МИНИМАЛНАТА ДРЖАВНА ПЛАТА

Локалните новинари од Велес велат дека драстично кршење на работничките права како што е годишниот
одмор, немало, но никогаш не добиле
дополнителна дневница за прекувремено работно време.

Во радијата
хонорарците
се побројни
од редовно
вработените
Врз основа на податоците
кои телевизиите и радијата ги
доставиле до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги (ААВМУ), регулаторот направи анализа за структурата на
вработените кои биле ангажирани во медиумите заклучно до 31
декември 2017 година, во која
има интересни податоци за регионалните и локалните телевизии
и радио станици.
Вкупниот број на ангажирани лица за 2017 година кај сите
радиодифузери изнесувал 2.918
лица од кои 886 во јавниот сектор и 2.032 лица кај комерцијалните радија и ТВ. Во редовен работен однос биле 2.324 лица, а
останатите 594 имале авторски
ангажман или биле хонорарно
ангажирани.
Вкупниот број на вработени
во приватните регионални телевизии во 2017 година изнесувал
272 лица, а локалните ТВ функционирале со 144 лица.
Во регионалните телевизии
имало 203 лица во редовен работен однос наспроти 69 хонорарно ангажирани новинари или
медиумски работници, додека
во локалните ТВ станици, соодносот бил 86 редовно вработени
наспроти 58 хонорарци.
Кај комерцијалните радија
речиси подеднаков бил бројот на
вработените во редовен работен
однос и оние со хонорарен ангажман. Повеќе од половина од
лицата во редовен работен однос
биле вработени во локалните радиостаници (54,95%). Во локалните радиостаници имало 111
редовно вработени наспроти 87
хонорарци, а во регионалните радиостаници 53 во редовен работен однос наспроти 64 хонорарно
ангажирани.
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“Условите во локалните медиуми се просечни, а просечната плата на еден медиумски работник е
всушност минималната државна
плата. Кога таа беше 8.000 денари
и платата на новинарот беше 8.000
денари. Иронично, со покачувањето на минималната плата во Македонија растеше и просечната плата на новинарите во Велес. Иако
често постои кршење на Законот
за работни односи, меѓу нас ретко
дискутираме за овој проблем би-

ДОГОВОРОТ НА ДЕЛО Е
НАЈКОРИСТЕН РАБОТЕН ОДНОС

Договорот на дело како правна врска помеѓу работодавецот и
медиумскиот работник е најчесто користен во Охрид. Локалните
новинари од Охрид се жалат дека
договорите за работа најчесто се
потпишуваат на три месеци и има
ситуации кога истите не се продолжуваат, а ова важи и за допис-

но тоа е различно. Има дел од нив
кои добиваат со закон гарантиран
годишен одмор од 20 до 24 дена,
но има и такви на кои, поради нерегулираниот статус, тоа право им е
ускратено. Дополнителна дневница
за прекувремена работа е само мисловна именка и ништо повеќе од
тоа. Генерално се почитува работното време бидејќи локалните медиуми немаат информативни емисии во текот на викендите, па така
и тука се совпаѓа почитувањето на

БИЛТЕН

БИЛТЕН

само една регионална телевизија,
Сител 2 во Кратово и две локални
ТВ во Куманово кои емитуваат програма на македонски, односно на
албански јазик, две локални радија
на македонски и две на албански
јазик и два интернет портали. Од
Куманово има дописници за МИА,
Македонско радио, Канал 77 и сдк.
мк, но ниту еден дописник за националните телевизии.

дејќи ретко кој од новинарите или
медиумските работници знае дека
на пример, за висината на К-15 работодавецот не може сам да одлучи, туку тоа мора да го направи во
согласност со вработените преку
нивни претставник. И на локално
ниво е исто како и во национално,
праксата е да се експлоатира новинарот, снимателот, монтажерот
што подолго како хонорарец. Ние
немаме синдикални здружувања и
затоа ССНМ мора да го прошири
полето на дејствување и во локалните средини“, е ставот на колегите
новинари и медиумски работници
од Велес.
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ниците кои работат за национални
медиуми. Просечната плата на локален новинар или снимател е еднаква со минималната плата, 12.000
денари, но до неодамна таа плата
била околу 9.000 денари. Дел од
колегите го добивале хонорарот на
крајот од секоја работна недела.
“Дел од медиумите во охридскиот регион работат со релативно
добра опрема. Во делот на договорите за работа тоа се во најголем
дел тримесечни договори на дело.
Новинарите и вработените по редакциите на локалните медиуми,
па и дописниците на националните
медиуми добиваат годишен одмор,

40 часа работно време во текот на
една недела. Што се однесува до
исплаќањето на К-15, некаде има
случаи каде што се исплаќа минималната сума, но потоа им се бара
на вработените во медиумите да
ги вратат тие пари назад. Најлошо
од се е што нема иницијатива да се
превземе нешто, иако сите реагираат на таквата состојба“, вели колега
од Охрид.
КОЛЕКТИВЕН ОДМОР ПОРАДИ
НЕДОСТИГ НА КАДАР

Во кумановскиот регион кој
брои околу 200.000 жители, има

Условите во кои работат кумановските новинари и сниматели
не се поразлични од оние во останатите градови во внатрешноста.
Поради малиот број на вработени
во локалните медиуми, секој од нив
покрива по неколку настани дневно, главно работат и за викенд и за
празници без притоа да им биде
платена празнична дневница или
прекувремени часови, што според

Законот за работни односи е масовно кршење на правата на медиумските работници. Во повеќето медиуми во Куманово не се исплаќа
регрес за одмор, а во последно
време телевизиите одат на колективен одмор бидејќи не можат да
функционираат поради недостиг на
кадар.
“И дописниците се посебна приказна за себе бидејќи тие работат

На медиумските сопственици
им се прогледува низ прсти
И Публикацијата “Социо-економската положба
на новинарите во Источна Македонија“ која ја подготвија неколку автори од здружението Младински
клуб од Штип, а беше поддржана од програмата
“Новинарска мрежа за независни медиуми во Македонија“ на ЗНМ, пред две години го потврди она што
новинарите го доживуваат подолг период, посебно
во Источна Македонија: висок степен на непочитување на правата од Законот за работни односи.
“Речиси нема новинар кој добива платен годишен одмор како што предвидува Законот, најчесто
во деновите од одмор им се бројат и викендите и
празниците. Шаренилото од одговори покажува
дека на работодавците – сопствениците на медиуми
им се прогледува низ прсти и им се дозволува да не
го почитуваат законот дозволувајќи им на новина-

рите да користат само 10, 15, 20 денови годишен
одмор, вклучувајќи ги и викендите. Новинарите не
добиваат слободни денови или финансиски надомест кога работат на празник или викенд. Малку подобра е состојбата кога станува збор за работното
време, каде барем близу половина од анкетираните
одговориле дека имаат осумчасовно работно време
дневно.Постои потреба од мерки кои ќе овозможат
новинарите да ги уживаат правата кои им ги овозможува Законот за работни односи и останатите законски одредби од оваа област, со што ќе се намали
и незадоволството на новинарите од сопствениот
статус, што секако треба да резултира и со подобри
новинарски производи и со подобри услови за работа на новинарите “, стои во заклучокот на истражувањето.
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хонорарно од дома со сопствена
опрема, интернет, автомобил и камера или фотоапарат. Наместо редакциите да инвестираат во новинарите, новинарите инвестираат во
редакциите. Ниту еден од дописниците нема ниту пензиско, ниту
здравствено осигурување, право на
одмор или боледување. 24 часа се
на располагање на редакцијата за
сите настани во градот и околината за потпросечни хонорари. Ние,
локалните новинари, многу добро
ги знаеме нашите права ама немаме
начин да ги оствариме. Многу често се разговара на таа тема, но во
сиромашни локални медиуми кои
се на работ на опстојувањето нема
простор да се добие повеќе. Работат на принципот земи или остави.
Ако не сакаш ти има кој сака. А, кој
сака да работи за околу 15.000 денари колку што е просечната плата на новинарите и камерманите
во локалните медиуми“, објасни
новинарката од Куманово, Сузана

БИЛТЕН

Ние, локалните новинари, многу
добро ги знаеме нашите права ама немаме начин да ги оствариме. - Сузана
Николиќ, новинарка од Куманово

Николиќ додавајќи дека правото на
одмор го користат вработените на
неопределено време. Хонорарците добиваат по една недела одмор
која најчесто не е платена.
ЛОКАЛНИТЕ НОВИНАРИ
ЈА НАПУШТААТ ПРОФЕСИЈАТА
ПОРАДИ НИСКИТЕ ПЛАТИ

И колегите од локалните и регионалните медиуми во Струмица
и околните градови работат во ус-
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лови исти како тие во останатите
градови, без регулирани договори и со застарена опрема. Често
дискутираат за прекршувањето на
правото на прекувремена работа за
викенд и на празници, но од страв
да не се загуби и тоа малку платено
работно место, се премолчува проблемот.
Во Струмичко постои кршење
на Законот за работни односи,
најмногу во делот на работното
време од 40 часа неделно, работата на празник и годишниот одмор.

“Новинарите во внатрешноста не можат редовно да ја земат
минималната плата, а камоли дополнителната дневница за празник
која е апстрактен поим. Медиумските работници знаат дека за висината за К-15, работодавецот не
може сам да одлучи, но ретко кој
воопшто прима регрес за годишен
одмор и на локално и на регионално ниво. Како годишен одмор имаме две тековни недели или 14 дена
заедно со саботите и неделите. Во
останатиот период од годината ни
следува и по некој слободен ден.
Личниот доход се движи од минималната гарантирана плата до
максимални 14-15.000 денари и
затоа сите локални новинари работат дополнително на проекти или
како дописници“, откриваат локалните новинари од Струмица кои

не чувствуваат никаква социјална
сигурност, а поради ниските плати,
најголемиот дел од нив сакаат да ја
напуштат професијата или молчат

од страв да не го загубат работното
место.
Од разговорот со колегите од
локалните и регионалните меди-

Локалните медиуми не се привлечни
за студентите по новинарство
Студентите на студиите по новинарство на Правниот факултет во
Скопје освен што не сакаат да работат за минимална плата после завршувањето на студиите, немаат никаков интерес да работат за локални
телевизии или радија. Локалните новинари и дописници ги утврдија
причините зошто традиционалните медиуми во внатрешноста на Македонија се непривлечни за младите.
“Новинарството не е атрактивна професија зашто не е платена. Поради разните притисоци и проблеми во малите средини голем дел од
дипломираните новинари се занимаваат со други професии. Ниските
плати кои се најниски во регионот, не гарантираат слобода во изразувањето и социјална сигурност, а локалните медиуми на младите им нудат лоши услови за работа и лоши работни договори“.

уми може да се заклучи дека има
чести прекршувања на Законот за
работни односи, посебно во делот
на регулирањето на работниот однос, исплатата на празнична дневница и на прекувремените работни
часови. Генерално, сметаат дека е
неопходно зголемувањето на платите за да се обезбеди сигурност, а
тоа би се направило преку определување на минимална плата која ќе
биде повисока од законскиот минимален личен доход од 200 евра.
Новинарите и медиумските
работници се свесни дека се потребни јасни и прецизни договори
за работа со кои точно ќе се знаат
правата и обврските на работникот
и работодавецот, а тоа е можно да
се постигне преку колективен договор за што сметаат дека е потребна
поддршка од синдикатот.
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Зошто е важно локалното новинарство
Текст на Криста Капралос
за niemanreports.org

П

Уште полошо, наративите кои произлегоа од инцидентот ќе се квалификуваат како доказ дека луѓето биле
предмет на политички мотивирани напади. Тоа е едно сценарио кое некому ќе му овозможи место како бегалец во
некоја друга земја.
Какво прикладно знаење се гради на логички систем
кој толерира неконзистентност со цел задржување на статус кво.
За многу истражувачи и агенции, процесот на собирање податоци резултира со постојана конфронтација
помеѓу западните претпоставки и незападните култури.
Додека оваа реалност ја прави вистината понедостапна,
постои голем потенцијал за оние кои ја бараат вистината
во контекст: Суштински преговори помеѓу еднакви партнери кои почитувајќи се создаваат систем кој ќе помогне
да се утврди вистината.
Ние во „Глобал прес џурнал“ веруваме дека е тешко,
ако не и невозможно да се утврди вистината без да бидат
ангажирани луѓе од локалната заедница. Секоја сторија
вклучува извори кои се што е можно поблиску до опишаната ситуација. И репортерите се поддржани од голем уредувачки тим посветен на точноста.
Еве еден неодамнешен пример. Марвеиј Кавира Лунеге, друг репортер на „Глобал прес џурнал“ од ДРК, објави
сторија за вооружена група која ја преземала контролата
врз едно село и сега им наплаќа данок на житеите кои влегуваат и излегуваат од заедницата, вклучувајќи и кога одат
да работат на нивните полиња. Марвеиј вклучи прецизни

детали, до точната сума на данокот (1.000 конголски франци, околу 62 центи за влез во селото). Селото Мирики го
нема на Гугл мапс. Како можеме да потврдиме дека воопшто постои? А вооружената група не се согласи да даде
изјава за да потврди колку точно изнесува данокот.
Како нашиот тим ја потврди информацијата? Меѓународните организации за човекови права дадоа потврда за
селото и неговата локација, истражувачите кои специјализирале на своите студии на тема ДРК посочија дека вооружени групи често преземаат контрола над заедниците во
таа област, и Марвеиј лично ги изброја напуштените куќи
за да потврди дека некои од фамилиите го напуштиле селото. А данокот? Марвеиј лично потврди дека изнесува
1.000 Конголски франци. Таа била принудена да плати.
Уредувачкиот процес за оваа сторија претставуваше
значајно преговарање помеѓу членовите на тимот на „Глобал прес џурнал“ - проверувачи на факти, преведувачи, истражувачи кои работат на секоја сторија која ја објавуваме
и сите тие придонесоа со своите различни перспективи.
Секој од нас поставуваше различни прашања и бараше
одговори на различни начини. На крајот, најсложената информација можеше да биде потврдена само од Марвеиј,
личноста на терен. Резултот беше извештај кој е 100 проценти проверен.
Веруваме дека идниот успех на информативните медиуми зависи од агенциите за вести кои ќе се посветат на
затворање на „дупката во веродостојноста“ и ние водиме
на тој пат.

БИЛТЕН

ме ли и нив да ги сметаме за сиромашни? Податоците на
Светската банка за сиромаштијата вметнуваат наратив кој
заборава да го земе предвид достоинството на живот во
општество во кое парите не се доминантни.
Во некои случаи, информациите собрани од неверодостојни истражувачи или новинари се користат за создавање многу важни меѓународни политики. На почетокот
на оваа година, агенциите за бегалци пренесоа дека многу
луѓе од Демократска република Конго мигрираат преку
езерото во Уганда за да избегаат од политички мотивираното насилство, сценарио кое и формално им дава статус
на бегалци. Овие извештаи беа повторени од повеќе големи медиуми.
Но, еден од нашите репортери од Конго, кој е стациониран недалеку од овие случувања, ни рече дека насилството нема никаква врска со политика, туку влече корени
од стар конфликт за пасишта.
Наративот форсиран од официјалните агенции за бегалци, дека Конголците бегале од политичко насилство
беше практичен. Се вклопуваше во сите други работи кои
„западњаците“ ги претпоставуваат за Демократска Република Конго, вклучувајќи го и тоа дека земјата е опасна и
дека луѓето таму се очајни да избегаат. На овие официјални лица не им текна дека Конголците кои бегаат кон Уганда живеат во изолиран дел од ДРК, далеку од урбана населба и во главно се исклучени од политичките проблеми
кои понекогаш предизвикуваат насилство во други места
во земјата.

Селото Мирики во источниот дел од Демократска
република Конго Фото: Глобал Прес Џурнал
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ри мојата прва посета на Индија, во Њу Делхи слетав доцна во ноќта, па сеуште бев преморена во
шест часот изутрина кога слушнав врескање кое
доаѓаше однадвор и набрзина ме расони.
Загрижена дека нешто лошо се случува, скокнав од
креветот и истрчав во соседната соба од куќата во која
престојував. Таму, човек стоеше до шпоретот, мирно се
смешкаше додека ги превртуваше јајцата во тавчето. Врескањето престана, но го замени тропање, кое полека се
стишуваше и звучеше како количка на туркање која полека заминува. Неколку часа подоцна, некој ми објасни дека
човекот кој силно викаше бил продавач на зеленчук, кој ја
објавувал дневната листа на производи.
Дури и денеска, кога ја прераскажувам приказната,
прво се фокусирам на тоа што бев сигурна дека знам оти
се случува: некој силно викаше. Тоа беше точно. Но, моето разбирање на ситуацијата, дека викањето е знак дека
нешто лошо се случува, не беше вистина.
Можно е дел од информација да биде точна, но не и
вистината.
Можев да го пренесам моето искуство со прецизна
точност, но не бев во можност да бидам кредибилен собирач на фактите затоа што не го разбирав локалниот контекст. Во мојата култура, врескање рано наутро е причина

за аларм. Ја искористив таа културна норма како стандард
за вистина, сврстувајќи го продавачот на зеленчук како потенцијален насилник.
Во „Глобал прес џурнал“ ова го викаме „дупка во веродостојноста“.
Кога една култура поставува стандард за вистината (и
го имплементира тој стандард без оглед на локацијата), наративите кои таа култура ги избира од други места најверојатно ќе бидат искривени.
Ова е особено точно за новинарските известувања и
истражувања, кои се главно водени од западните медиумски групации и големите меѓународни агенции кои собираат и анализираат податоци базирани на западни стандарди. Природно е за човек кој ги собира информациите да ги
филтрира преку своите искуства. Тоа е една од причините
што секој репортер во „Глобал прес Џурнал“ е од заедницата од која што известува – „кога го зборуваш локалниот
јазик и ги разбираш локалните обичаи, информациите кои
ги собираш се филтрираат на културно соодветен начин“.
Податоци за сиромаштијата е вообичаена сврзна точка за новинарите на „Глобал прес џурнал“. Според Светската банка 36 проценти од Кенијците живеат со помалку од
1,9 долари на ден. Но, тамошните репортери на „Глобал
прес“ знаат дека во некои области, некои од фармерите
поседуваат големи површини на плодна земја и чуваат големи стада на стока. Тие јадат од тоа што го произведуваат
и најголем дел од деновите не трошат ни долар. Како што
еден од нашите кениски репортери еднаш праша: Може-

П

БИЛТЕН

и комерцијални цели. Иако не без
предизвици, овие проекти служат
како примери за тоа како локалното новинарство може да го постигне максимумот со ограничени
ресурси, и како локалните новинари се подготвени заеднички да
експериментираат за да негуваат
квалитетно новинарство со локално влијание.
„Соработката се појави како
важна стратегија овозможувајќи
им на новинарите да работат заедно за да известуваат за важни
прашања соочувајќи се со своите
заедници додека истовремено
профитираат од споделување на
знаења, ресурси, менторство и
се поддржуваат меѓусебно. Иако
многу од предизвиците за локалното новинарство останува-

Соработката клучна
за напредокот
на локалното
новинарство
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НОВА
СТУДИЈА НА
„РОЈТЕРС
ИНСТИТУТ“

ат, овие иницијативи покажуваат
волја кај учесниците за прифаќање
на иновативни стратегии кои преминуваат преку географските и
организациските линии“, вели водечкиот автор на студијата, Д-р
Џенкинс.
Оваа студии во предвид зема
три студии на случај: „Биро локал“
од Обединетото Кралство, истражувачка мрежа од речиси 1.000
новинари, аналитичари на податоци, академици и други; „Л’италија
деле слот“ од Италија, истражувачки проект помеѓу новинарски
старт-апи и етаблиран национален
и регионален издавач, ГЕДИ; и „Ланен Медија“ од Финска, заедничка
редакција за 12 регионални весници.
Овие здружени проекти произведоа новинарство кое има јасни социјални и политички импликации. „Биро локал“ објави низа
детални истражувања за бездомниците кои умираат по улиците
на низа области во Обединетото
Кралство. „Биро локал“ овозможи
грантови за локалните репортери што им овозможи да поминат
подолг период во погодените заедници за да изградат врски и познанства со клучните извори. До
денес, „Биро локал“ произведе 10
истражувања и 350 локални стории.

„Л’италија деле слот“ го сврте
вниманието на растот на бројот на
апарати за коцкање низ цела Италија, и обработи податоци добиени од два старт-апа кои потоа соработуваа со ГЕДИ, односно нивната
лабораторија за визуелизација. Наодите на „Л’италија деле слот“
беа споделувани во италијанскиот
парламент од пратенци и групи за
застапување и успехот на истражувањето повлече и последователно
истражување на други форми на
легално коцкање.
Секоја од овие форми на соработка има најдено сопствен начин
на организирање на разноврсна и
дисперзирана мрежа. Четириесетте репортери на „Ланен Медија“
се прецизно поставени во 12-те
регионални весници кои учествуваат во проектот, како и посветена
редакција во Хелсинки. Четирите
уредници се исто така географски
на различни позиции, и организираат дневни телеконференции со
репортерите. Систем за менаџирање на содржините се користи
за споделување на сториите со
редакциите учесници во проектот,
што овозможува секој да остане
поврзан и информиран за работата
на новинарите. „Биро локал“ споделува податоци и упатства за известување со сите учесници преку
различни комуникациски канали.
„Слек чанел“, вклучувајќи ги и „отворените редакции“, и „хек дејс“
исто така се користат да ги приближат луѓето.
Студијата открива дека остануваат низа значајни предизвици. Градењето на споделена култура и заедничка мисија при спојувањето на
новинарите од различни редакции,
организации и локации е идентификувано од некои од интервјуираните како тешко. Исто така тешко
е и градењето на доверба помеѓу
учесниците во мрежата од конкурентските организации.
Финансиската
одржливост
исто така е една од грижите, при
што „Биро локал“ е зависно од
грантови и донации, додека „Ланен медија“ и „Л’италија деле слот“
продолжуваат да се потпираат на
стандардниот комерцијален пристап, секој од нив со свои посебни
предизвици.
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од притисок на намалениот профит и во некои
случаи ограничените ресурси, локалното новинарство изнаоѓа начини за работа
од кои има јасни придобивки, како
за квалитетот на известувањето,
така и за споделувањето на ресурсите и приближувањето кон заедниците, открива новата студија на
„Ројтерс Институт“.
Студијата, „Студии на случај на
Здружено локално новинарство“
од истражувачот Д-р Џој Џенкинс
и в.д. директорот на одделот за истражувања Лукас Грејвс анализира
три значајни форми на соработка и
здружување, секоја со свој стил на
градење на мрежа, развој на проекти и дистрибуција, дизајнирани
да постигнат посебни уреднички

Падот на локалните весници
ги лишува малите места од
Текст на ЏИМ ВОТЕРСОН
за Гардијан

М

ртви гулаби ги загадуваат канцелариите на
весникот „Волсал Обзервер“, каде што делови од плафонот паднале во собите
каде што порано седеле новина-

рите. Името на весникот сеуште
гордо стои на зградата во центарот на градот, но неговото последно издание излезе во 2009 година.
Беше еден од трите ривалски весници кои го покриваа градот. Денес сите се затворени.
Речиси 300.000 луѓе живеат во
Волсал, кој се наоѓа на крајот од
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Зградата на весникот „Волсал Обзервер“ сеуште сведочи за добрите времиња на весникот
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Вест Мидленс, помеѓу Вулверхемптон и Бирмингем. Има Совет, обласен суд, неколку пратеници и многу
жители кои сакаат да знаат што се
случува во нивниот регион, еден од
најсиромашните во земјата (Обединето Кралство н.з.). Она што недостасува е новинарите да го испорачуваат својот производ, и одговор на
големото прашање – Како треба да
изгледаат локалните вести во 2019
година?
„Имаше споделено чувство
дека луѓето гледаат иста работа во
весникот, им даваше на многу луѓе
добри информации за работите

фото: Гардијан

Канцелариите на „Волсал обзервер“
кои се случиле локално. Сега тоа
го нема“, вели Еди Хјуз, пратеник
од Конзервативната партија за Северен Волсал, за времето кога во
градот работеа повеќе од дузина
новинари.
Весникот „Експрес и Стар“ со
седиште во Вулверхемптон продолжува да испорачува дневно
издание за Волсал, но ја повлече
својата посветена канцеларија од
градот, додека бесплатниот неделник „Волсал Хроникл“ се прави
надвор од градот.
Минатата година бесплатниот
„Волсал Адвертајзер“, веќе со седиште во соседниот град Тамворт,
го следеше „Волсал Обзервер“ и
затвори, додека регионалното издание на „Бирмингем Мејл“ има
ограничен број на локални вести.
На улиците на Волсал луѓето
зборуваат за падот на нивниот локален печат, исто како и за нивната
главна бизнис улица, со гордост,
кој оди подалеку од содржината на
вестите. Уште повеќе, тие мора се
повеќе да се потпираат на неверодостојниот извор – од човек на човек – дали во реалниот живот или
на „Фејсбук“ или групи на „Ватс ап“,
за да дознаат што се случува.

Морин Форкс која целиот свој
живот живее во овој град, вели
дека се почесто наминува кај локалната фризерка за да дознае што
се случува во градот.
„Присилен си да користиш
компјутер, но јас тоа не го сакам,
бидејќи се оди онлајн“, вели Форкс.
Крис Морли, од регионалната подружница на Националниот
синдикат на новинари, зборува за
свет во кој медиумите кои се тетеравеле на ивицата речиси цела деценија сега се на чекор до целосно
предавање.
Во Лондон, пак, присуството
на „Ивнинг Стандард“ до некоја
мера го маскира падот на локалните весници во локалните делови
кои го сочинуваат главниот град. И
фактот дека базите на речиси сите
големи медиумски организации се
во главниот град, природно значи
дека имплозијата на локалните медиуми многу повеќе се чувствува
во градовите надвор од југо-истокот.
Во последната деценија, медиуми се спојуваа, вработени беа отпуштани, канцеларии затворани, во
очајничките обиди за намалување
на трошоците. Крајниот резултат
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личност сум јас – се трудиме најдобро што можеме да не бидеме
премногу пристрастни и само да
кажеме што се случува“, вели Хјуз.
И покрај напорите на „Експрес
и стар“ и на „Бирмингем мејл“ да
ја покрива областа, тој вели дека
многу од жителите од неговата
изборна единица имаат ограничен
интерес за вести од соседните градови.

„За многумина одењето во Вулверхемптон или Бирмингем е голем
пат кој тие го поминуваат еднаш
или двапати годишно“, објаснува
Хјуз.
Адвокатите, пак, не можат да
се сетат дека неодамна виделе новинари во обласниот суд во Волсал.
Таму една жена се соочува со криминално досие откако ја призна вината за користење бенефиции кои

на ривалски фирми кои се бават со
оградување на градини.
Сите овие случаи содржат материјал од граѓански интерес со кој
можат да се пополнат последните
страници од локалните весници
за да се покаже дека правдата се
спроведува. Но, економскиот модел кој овозможуваше такво нешто
веќе не постои. Прашањето е дали
вреди да се зачуваат постоечките

ното рекламирање се до средината
на 2000-тите, како единствено место каде можеше да се продаде автомобил или да се огласи работно
место, пред огласите да преминат
на интернет. Најголем дел од нив
лесно стигнуваа до големи профити кои го поддржуваа новинарството од јавен интерес, притоа многу
од овие медиуми се соочија со големи долгови преку разни аквизи-

не и следувале откако прифатила и
втора работа за да може да ја издржува фамилијата. Има и видливо
исплашен трговец кој ја признава
вината за кражба откако земал неколку колички од супер маркет кои
ги користел за да го поставува зеленчукот. Има и судење за наводен
напад во кој се вклучени шефоци

институции или да се почне одново?
Повеќе од 80 проценти од локалните весници во Обединетото кралство според тиражот се
во посед на само шест компании.
Повеќето напредуваа поради огромните профити кои беа резултат на
ефективниот монопол врз локал-

ции и не успеваа да инвестираат, се
до моментот кога целиот бизнис
модел се распадна и парите за реклами се префрлија на „Фејсбук“ и
„Гугл“.
Тиражите кои во големите градови порано се мереа во стотици
илјади, сега едвај стигнуваат до
20.000. Единствениот начин да се

задржи профитот е да се кратат
трошоците. Во вакви околности
медиумите кои им служат на малите гратчиња и општини може и
да преживеат, но средните градови
со весници од средна големина го
добија најголемиот удар, при што
е многу тешко да се стигне до доволен број на читатели на интернет
за да се оправда инвестицијата во
новинарството.
Постојат неколку обиди да се
затне оваа дупка. Во Волсал, БиБи-Си ги плати трошоците на „Рич
груп“, ангажирајќи го Гурдип Танди
за да го покрива советот на Волсал
како еден од 150-те новинари во
корпорациската шема за локална
демократија. Неговите текстови
се споделувани со локалниот сајт
на Би-Би-Си и ривалските локални
весници. Но, оваа шема не се простира до локалните судови, вестите
од улиците или кампањите за прашања како што се здравството или
домувањето, сфери за кои на луѓето им недостасуваат вести.
Владиниот „Кернкрос ривју“
предложи директни субвенции за
локалните весници. Други предлагаат друг пристап, во кој локални
веб-страници водени од еден или
двајца луѓе би се вратиле со исвестување од терен за мал географски
регион, ослободени од потребата
да придонесуваат за долгот на корпоративниот сопственик.
„Сето ова поврзано со смртта на
весникот, не е за смртта на весникот, туку за смртта на корпоративно поседуваниот весник“, вели Д-р
Рејчел Метјуз од Универзитетот во
Ковентри, која специјализирала на
историја на локалното новинарство.
„И покрај сево ова жалење, веројатно е добра идеја ако корпоративниот локален весник умре и се
појави нешто кое ќе го заземе неговото место“, додава Метјуз.
Сепак, останува да се каже
уште нешто за масовниот досег на
весниците. На улицата Блоксвич,
во северен Волсал, медицинското
лице Дејв Овен вели дека би било
штета доколку последниот локален бесплатен весник го снема. Од
каде тој ги добива локалните вести? „Од пабовите и од дружење“.
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најчесто остава еден новинар почетник да го пополни целиот локален
весник, што значи дека тие се неизбежно зависни од соопштенијата и
материјалите кои се испорачуваат
од властите.
„Издавачите не сакаат да даваат впечаток дека се откажале од се,
па затоа се обидуваат да импровизираат“, вели Морли.
Пратеникот Хјуз, смета дека
колапсот на дистрибуцијата е дел
од проблемот. Луѓето ќе прелистаат локален весник на работа, или
бесплатен весник кој им е оставен
под врата, но кога локалните вести
се достапни на интернет, тоа значи
дека се потпират врз тоа дека луѓето се заинтересирани за тоа што се
случува во нивната локална заедница.
„Наместо да им бидат доставени, тие самите треба да ги бараат“,
објаснува Хјуз.
Тој вели дека неговите соработници се повеќе глумат новинари, давајќи пример дека се повеќе
луѓе одат на неговите страници на
социјалните мрежи за да се информираат за развојот на настаните.
Сепак, тој смета дека тоа значи
намалена независност при надзорот врз властите, нешто што една
американска студија го смета за
клучен фактор во намалувањето на
трошоците на локалните власти.
„Понекогаш тие ја добиваат нашата верзија на приказната... Јас би
сакал да кажам – поради тоа каква

Ако сакате да ја видите иднината
на дигиталните весници,

БИЛТЕН

„Г

ардијан“ е чуден весник.
Две третини од читателите на „Гардијан“ не се од
Обединетото
кралство,
својство што го немаат најголем дел
од весниците. Најголем дел од весниците не почнуваат во еден, за потоа
да се преселат во друг град. Најголем
дел од весниците не се поседувани од
труст со мандат да промовира „либерално новинарство и во Британија и
насекаде“.
И најголем дел од весниците не
губат пари година за година, за година... Се разбира, тоа не важи за некои
весници во сопственост на богати
луѓе кои се повеќе заинтересирани за
влијание отколку за профит, и некои
фамилии кои одбрале да ја вреднуваат граѓанската должност пред се. Но,
во главно кога приходите се во пад во
еден весник, трошоците се кратат, и
тоа до која било точка за која сопственикот смета дека е доволна за остварување одреден профит. Повеќето
весници кои постојано губат пари, затвораат.
А сепак, „Гардијан“ е тука, повторно, и е посебно важен исклучок. Тој
е таков тип на инстутиција за која на
Википедија пишува: „Гардијан постојано прави загуби“, а нема ни [потребен
е цитат]. Би-би-Си, пак го означи како
„култура во која постојани и големи
загуби од таков тип не би требало и
не би смеело да бидат толерирани од
приватни компании која стана културно прифатлива“. Сепак, благодарение
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на профитите од другите медиуми во
истата група или неповрзани инвестиции од Трустот Скот, „Гардијан“ долго
време се потпираше на нечии други
профити за да се одржи на пазарот.
Се до сега! „Гардијан“ на 1 мај објави дека во минатата фискална година
направил профит? За првпат во својата
скора историја.
Гардијан Њуз енд Медиа забележа
профит од 800.000 фунти за фискалната 2018-2019 година, споредено со
загубите од 57 милиони фунти во претходните три години, со што осигура
дека бизнисот се потпира на одржливи
темели по кулминацијата на програмата за пресврт која беше започната по годините со забележителни загуби.
Главната уредничка Катерин Вајнер
заслужено даде победничка изјава:
„Денеска објавуваме дека „Гардијан“
успешно ја комплетираше тригодишната програма за пресврт – ја постигнавме
целта да дојдеме до нула и направивме
мал оперативен профит на патот кон
одржливост. Ова значи дека парите кои
ги заработуваме од рекламите, заедно
со оние кои ги добиваме од вас, нашите
читатели, оваа година ги покрија трошоците за произведување новинарство
кое информира и инспирира милиони
луѓе низ целиот свет. Нашиот уникатен
модел на сопствеништво значи дека не
сме контролирани од сопственик милионер, или група на акционери кои бараат поврат на средствата, целиот профит
и сите финансиски придонеси од нашите читатели се реинвестираат директно
во нашето новинарство“.
Долго време пишуваме за тешката
транзиција на весниците кон дигитални

медиуми. Ако треба да дефинираме неколку
клучни финансиски точки кои весниците треба
да ги постигнат на патот на таа транзиција ги
избираме овие три од Кен Доктор, објавени на
почетокот на оваа деценија:
Остварување на најголем дел од приходите од дигитални извори
Остварување на најголем дел од приходите од читателите, не од огласувачите
Постигнување на нето раст, со пораст на
дигиталните долари побрзо од падот на доларите од печатеното издание.
Заработувајте пари од дигиталното, не печатеното издание
Читаноста на дигиталното издание на
„Гардијан“ се зголемува; месечните прегледи
на страницата се зголемиле за 70 проценти од
2016 година, некои од нив сигурен сум се резултат на двојниот шок – Трамп и Брегзит. Но,
издавачите добро знаат дека публиката не секогаш се претвора во приходи.
Денес, 55 проценти од приходите на „Гардијан“ е од дигитални (интернет) извори - вистинска транзиција. Тоа е успех кој многу малку весници го имаат постигнато; „Фајненшл
тајмс“ е единствениот на кој може да се сетам.
„Њујорк тајмс“ се приближува со повеќе од 40
проценти од приходите кои доаѓаат од дигитални извори, и веројатно следната година ќе
ја премине границата од 50. „Гардијан“ има
раст и во огласувањето на интернет изданието
и во дигиталните претплати, комбинација која
многу весници ја пропуштија. Веројатно најзачудувачката бројка од сите е тоа дека приходите на „Гардијан“ од огласувањето во печатеното
издание изнесуваат само 8 проценти – нешто
што буквално со векови беше основа на бизнис
моделот на весниците.
Потпирајќи се пред се на дигиталното издание може да се мисли на печатеното како и
што треба да се мисли во 2019 година: краен
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Текст на
ЏОШУА БЕНТОН
за Ниман лаб

ВИДЕТЕ ГО
„ГАРДИЈАН“
производ кој сеуште допира до многу лојална
група на претплатници, кој е всушност фундаментално преобмислување на дигиталниот производ, а не обратно. Се уште има
пари во печатеното издание, но повеќе не
може да биде водилка.
Заработувајте пари од читателите, не од огласувачите
Останатите весници од рангот
на „Гардијан“ – „Њујорк тајмс“,
„Вашингтон пост“, „Вол стрит
журнал“, „Фајнаншл тајмс“, „Тајмс
оф Лондон“ – ја имаат изградено својата стратегија за приходи околу продажбата на претплати на дигиталното издание.
Аргументот е дека нивните
содржини се вредни и нивните
читатели имаат пари – ставете
претплата и гледајте како доаѓаат парите.
Тоа беше добра стратегија за овие весници (помалку
за помалите), но „Гардијан“
секогаш имал една компликација: Не сака претплата.
Мисијата на Трустот Скот да го
шири либерализмот што е можно подалеку, не е
споива ако вашите содржини не
се пристапни
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прилика 10 милиони долари за „Тајмс“. И
тоа само со прашање.
Заработувај повеќе отколку претходно
Ова можеби изгледа комично и ептен директно за еден бизнис, но е невозможно за најголем дел од весниците во
последнава деценија. Се се сведуваше на
намалување на трошоците за профит, а
не раст за профит. На пример, „МекКлатчи“ имаше приход од 2,26 милијарди во
2007 година. Минатата година, со речиси
истите весници приходите се намалени
на 807 милиони долари.
Но, годишните приходи на „Гардијан“
растат, до 3 проценти годишно или попрецизно 227 милиони фунти.
Целосната финансиска слика на „Гардијан“ во најголем дел се подобри со кратење на трошоците, кои се намалени за
20 проценти во последните три години.
За жал, тоа значеше кратење на работни
места за новинарите во повеќе наврати.
Но, трите проценти раст на приходите се

добредојден знак дека растот може да
значи и одење напред, не само бескрајни
отпуштања и кратење на трошоци.
Запомнете! „Гардијан“ е чуден весник.
Не може сите негови стратегии да се ископираат на друго место. Повеќето весници не произведуваат постојано вести
и стории кои се од интерес надвор од
местото на печатење, уште помалку низ
целиот свет. Силната идентификација
со гледиштето на „Гардијан“ прави да им
биде лесно на читателите да чувствуваат врска со неговатаа работа, нешто што
е многу тешко за еден традиционален
градски весник. И еј, мислам дека сите
може да се согласиме дека е фино да се
има труст со милијардерски фонд зад
себе.
Неколку лекции кои би формирале

корисни стратегии за други весници
Имајте идентитет. Треба да одавате
имиџ дека се борите за нешто, дури и ако
во вашиот случај се работи за интересите
на заедницата, наместо за политичка философија. Безгласноста на традицнионалните печатени весници во САД е еднакво
без предност во интернет просторот,
каде што океанот од бесплатни алтернативи значи дека врската на читателот со
вас треба да оди многу подлабоко отколку претходно.
Запомнете дека финансиската врска
на луѓето со публикацијата не е чисто финансиска. „Ти пишуваш сторија што јас сакам да ја читам, јас ти давам пари“ е еден
од начините да се гледа на претплатата.
Но, исто така се и „Ми се допаѓа тоа за
што се залагаш, јас ти давам пари“, „Сакам и други да ги читаат твоите стории,
ти давам пари“ и „Сакам да бидам тип на

човек кој те поддржува, ти давам пари“.
Практично со неограничена понуда на
бесплатни вести, врската на читателот со
вашето издание мора да биде многу повеќе како онаа што слушателите ја имаат
со нивното омилено јавно радио. Не го
купуваат пристапот, туку ја поддржуваат
каузата.
Само прашајте. Додека проблемите
на медиумската индустрија се депресивно стара вест за повеќето читатели на
„Ниман лаб“, многу, многу луѓе сеуште се
во темнина. Студија на „Пју“ објавена во
март покажа дека 71 процент од жителите на САД веруваат дека „нивните локални медиуми финасиски стојат или многу
добро или добро“. Вашите читатели мора
да знаат дека ви е потребна нивната поддршка, и тоа е задача која бара многу
пософистицирана комуникација отколку
ставањето на содржините зад претплата.
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Ако на крајот сте одлучиле да кликнете, основната опција која ви се нуди е
месечен придонес. Но, исто така има и
опција за еднократна донација. Минатата година 300.000 луѓе оставиле еднократна донација, но што е уште поважно,
365.000 читатели ја избрале опцијата за
автоматско обновување на донацијата секој месец.
Постојан и стабилен приход очигледно е многу важен за компанија која
секој ден произведува новинарство, но
еднократните донации се убав пресврт за
приходите од читателите кој другите весници не може да го понудат.
„Њујорк тајмс“ е ден од неколкуте
весници кои го разбраа ова. Ти дозволува
да кликнеш на „спонзорирај студентска
претплата“ на „Тајмс“ за да „инспирираш
идна генерација на читатели“.
Се разбира давањето бесплатна
претплата на некое дете го чини „Тајмс“
0 долари. Но, тие се здобија со 30.000
читатели кои спонзорираат 3 милиони
студентски претплати, што генерира от-
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за пошироките народни маси. „Њујорк
тајмс“ е перцепиран како весник за елитата, луксузен производ, „Гардијан“ не е.
Значи без претплата, „Гардијан“ се обложи на доброволните уплати, стратегија
со членство. И тоа успеа. Стратегијата е
двојна:
Направете претплата на дигиталното
издание за вашите суперфанови да ја купат. Мобилната апликација на „Гардијан“
е бесплатна за сите. Но, има надградба
наречена Премиум, без реклами, подобар
интерфејс за читање, дневни крстозборки за 6,9 долари месечно. Се обложувам
дека голем дел од луѓето кои ја купуваат
оваа претплата го прават тоа повеќе како
поддршка на генералната мисија на „Гардијан“, отколку за да добијат крстозборки. „Гардијан“ моментално има продадено 190.000 премиум претплати.
Често барајте пари. Ако имате прочитано текст на „Гардијан“ на интернет
веројатно сте ја виделе рамката во која
пишува „Донирај“.

БИЛТЕН

Н

а крајот од март Гугл објави дека го отвора Проектот: локален експеримент,
кој е обид за финансирање
дузина локални информативни
веб-страници во САД и евентуално низ целиот свет. Технолошкиот
гигант вели дека нема да има контрола врз уредувачката политика
на веб-страниците, кои ќе бидат
направени од партнерите кои ќе
бидат избрани со помош на локални експерти за медиуми.
Зошто е ова важно? Големите
технолошки компании како Гугл
и Фејсбук често се обвинувани за
уништување на бизнис моделот на
локалните информативни медиуми. Сега и двете компании се обидуваат да го поправат расипаниот
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локален систем за вести пред се за
доброто на нивната публика, за која
тие велат дека е жедна за повеќе
локални вести.
„Се што правиме во оваа насока
ќе се прави преку учење преку отворени извори. Нашите бизнис модели не се поврзани со овие напори.
Нема никакви обврски во кој и да е
од овие експерименти партнерите
да ги користат алатките на Гугл за
рекламирање“, велат од Гугл.
Првиот обид во рамките на овој
проект ќе биде „Експериментот
компас“ кој е партнерство помеѓу
Гугл и МекКлатчи за отворање на
три нови, исклучиво дигитални мултимедијални платформи за локални вести.
МекКлатчи целосно ќе ја задржи контролата на уредувањето и

сопствеништвото на веб-страниците, а Гугл нема воопшто да биде
вклучен во ниту еден уредувачки
напор или носење на каква и да е
одлука.
Гугл соопшти дека инвестициите ќе бидат значајни.
„Планираме да потрошиме милиони долари на ова“, вели Ричард
Гинграс, потпретседателот на одделот за вести во Гугл.
МекКлатчи ќе избере три града кои имаат помалку од половина
милион жители и таму ќе ги отвори веб-страниците. Сеуште нема
објавено планови за вработување,
но луѓето кои се запознаени со
оваа операција велат дека на крајот
мора да има луѓе на терен кои ќе
работат во тие медиуми.
Малите градови ќе бидат во фокусот. Првиот човек на МекКлатчи,
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Партнерите
на Гугл
ќе финансираат
локални
медиуми

Крег Форман вели дека ги таргетираат градовите со помалку од половина милион жители бидејќи ситуацијата со локалните вести таму
е најлоша. Гинграс вели дека тие
градови се многу важни затоа што
луѓето таму имаат силно чувство
за заедницата, што е тешко да се
постигне во милионските градови
или на национално ниво.
Меѓу редови: МекКлатчи ќе
биде прв од многуте „експерименти“ во рамките на „Проектот: Локален експеримент“. Целта е да се искористат лекциите од напорите на
МекКлатчи, и на другите кои ќе се
отворат во иднина, за да се создаде
мрежа на споделени искуства кои
ќе може да бидат искористени од
сите кои се во бизнисот со локални
вести.
„Ова ни овозможува да одиме
подалеку од секојдневните обиди

за подобрување на општеството
кои понекогаш може да не држат
во место и да не ни дозволат да
бараме нешта кои се поврзани со
долгорочна визија“, вели Форман.
Гугл вели дека го избрале
МекКлатчи за партнер за старт на
овој проект затоа што е локална
информативна компанија со постоечка соработка со Гугл и искуство и познавања во информатичката технологија. Првиот човек на
МекКлатчи, Крег Форман е поранешен новинар и извршен директор
на информатичка компанија.
Целта на Гугл е да го тестира
бизнис моделот и оперативните аспекти кои се неопходни за успех на
локалните вести.
Биди паметен: Гугл започна повеке проекти за локални вести во
последните неколку недели, и тоа
на годишнината од „Гугл иниција-

тивата за вести“ – ветување дека
ќе инвестира 300 милиони долари
во транзицијата на медиумите во
дигитални во рок од три години.
„Проектот: Локален експеримент“
ќе користи средства од пошироката „Гугл иницијативата за вести“ за
да ги финансира новоотворените
веб-страници.
Што е следно? Ако е успешно,
Гугл може да ги прошити своите
алатки и сервиси за да им овозможи на други да отворат слични
веб-страници во други места во
САД и низ светот. Гинграс посочува на примерите на информативни
веб-страници во Канада, Франција
и САД како примери на локални
информативни бизнис модели кои
може да напредуваат со вистинските стратегии и инвестиции.
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1 мај

– Меѓународен
ден на трудот

БИЛТЕН

С
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амостојниот синдикат на новинари и медиумски работници
(ССНМ),
Научно-академскиот
синдикат (НАКС), Синдикатот
на македонската дипломатска служба и
Синдикатот на култура одржаа протестен
собир по повод Денот на трудот 1 мај од
каде порачаа дека е потребно изнаоѓање
нови начини на борба со цел подобрување
на работничките права и услови за работа.
„Мислам дека треба да најдеме нови
начини на борба, бидејќи ова досега не ни
даде најдобри резултати. Се надевам дека
нема да чекаме уште еден век за остварување на некои права и дека 1 Мај ќе биде
она што треба да биде“, изјави в.д. претседателот на ССНМ, Звездан Георгиевски.
Тој потцрта дека голем дел новинарите и медиумските работници сеуште работат во тешки услови, со ниски плати и
речиси без никакви работнички прав.а

„Никогаш не знаеш колку ќе те платат, никогаш не знаеш дали ќе те платат,
а мораш да работиш. Се работи со договори на три месеци, шест месеци, што ја
продолжува неизвесноста на професијата,
односно ги дисциплинира новинарите, се
работи во медиуми кои се навикнати на
работа во клиентелизам, во нерегуларни
услови и тука не можеме да очекуваме
регуларно новинарство“, изјави Георгиевски.
Ставот на ССНМ е дека новинарите не
може да бидат професионални и објективни како што налага нивната работа
додека се соочуваат со неизвесна иднина.
„Неверојатно е дека како новинари се
уште немаме колективен договор, дури
државата оди дотаму што практично и
немаме со кого да го потпишеме тој договор. Овој првомајски собир го сфаќам како
симболичен начин уште еднаш да ја пре-

дупредиме јавноста или барем да станеме
повидливи со нашите проблеми.
Претседателката на Синдикатот на
култура Сања Арсовска ги излиста проблемите со кои се соочуваат работниците во културата, како и нивните барања
до Владата: валоризација на стручните
звања, донесување нов закон за култура
и конечно по 14 години потпишување нов
колективен договор
Според претседателката на Независниот академски синдикат, Мира Беќар,
пак, најважно за нив е да профункционира
Законот за високо образование кој би донесен со цел да се реетаблира академската заедница, да се врати автономијата на
универзитетите, но предупреди дека во
најголем дел е останато само на хартија и
дека се продолжува со нетранспарентното работење, неформирањето на студентски тела, закочени статути и сл.
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3 мај – Светски ден за
слобода на медиумите

Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници
(ССНМ) по повод 3 мај – Светскиот
ден за слобода на медиумите се
приклучи на кампањата на Меѓународната федерација на новинари (ИФЈ) наречена „Улогата на
медиумите во изборите и демократијата“,
Пораката на ИФЈ е едноставна:
не може да има демократија без
слобода на медиумите. Улогата
на медиумите е да гарантираат
пристап до слободни и разноврсни информации, независни од политички и економски центри на
моќ. Сепак, денес, довербата на
граѓаните во медиумите опасно
опаѓа. Медиумите се соочуваат со
предизвици кои на долг рок може
да ја поткопаат нивната улога како
темел на демократијата. Овие

предизвици се движат од дезинформациите, злоупотребата на
социјалните медиуми, растечката
концентрација на сопствеништвото во медиумите, гасење на интернетот во некои земји, до затворање на новинари и насилство врз
медиумските работници во автократските режими.
ССНМ исто така се приклучи
на камањата и ја потпиша иницијатавата на ИФЈ – „Стоп за неказнивоста – за Конвенција на ООН за
заштита на новинарите“. Според
ИФЈ, и покрај многуте протоколи,
водичи и предлози, новинарите се
уште секојдневно се соочуваат со
закани, а неказнивоста продолжува да ја прави ситуацијата уште
полоша. Во последните шест години повеќе од 600 новинари биле
убиени. Во девет од 10 случаи

сторителите останале неказнети.
Неказнивоста владее. Стотици новинари се затворени, новинарите
секојдневно се напаѓани, тепани,
затворани, малтретирани и се соочуваат со закани. Расте бројот
на закани во дигиталниот свет и
тоа со сајбер напади, хакирање,
онлајн малтретирање, особено
на новинарките, низа на закани
кои создаваат безбедносна криза
за медиумските професионалци.
Поради ова, како и поради растечките фрустрации од непостапувањето на властите и во многу
случаи недостатокот на волја да
се преземе нешто околу неказнивоста, го мотивираше ИФЈ да ја започне кампањата за Меѓународна
конвенција посветена на заштитата на новинарите и медиумските
професионалци.

