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Како да се саморегулираме?
Дилемата за регулација или саморегулација во медиуми-

те е прилично лажна и со самото тоа дебатата која кај нас сѐ 
уште се води по ова прашање е практично непотребна. Ваква 
дебата веројатно ќе беше пристојна, ако можеме така да ка-
жеме, некаде во првата половина или барем во средината на 
минатиот век. Во тој период речиси сите земји со богата меди-
умска традиција го прифаќаат принципот на саморегулирање 
на медиумите како најефикасен, а богами најчесен начин да се 
воведе некаков ред во медиумската сфера. Имено, се поаѓа од 
претпоставката дека органите на власта не би требало и не би 
смееле да се мешаат во сржта на системот на информирање, 
затоа што секогаш пред сѐ ќе ги штитат сопствените интереси, 
кои најчесто не се поклопуваат со јавниот интерес.

Во таа смисла, основната дилема во нашата ситуација не 
е дали ќе се определиме за саморегулирање, туку кој модел на 
саморегулација ќе го примениме. Засега се прават обиди ова 
прашање да се реши преку Советот за етика во медиумите, 
иако, да бидеме искрени, некои видливи или опипливи резул-
тати сѐ уште нема на повидок.

Дури и светското искуство не е унисоно по ова прашање. 
Најчести модели се токму советите за печат (нешто слично 
како нашиот Совет за етика), но постојат примери и на меди-
умски омбудсмани на ниво на целата држава или омбудсмани 
воспоставени во самите медиуми. Постојат и комбинирани 
примери, каде што функционира и Совет за печат, но и омбуд-
сман, како што е во Шведска, земјата со најдолга традиција на 
саморегулирање на медиумите и земјата, која, според општо-
то мислење, најдобро го решила ова прашање. 

Она што е значајно за советите е опсегот на нивните ин-
геренции и составот на членството. Прашањето на ингеренци-
ите е прашање на санкции. Дали треба и како да се санкциони-
ра медиумот или новинарот што ги прекршил етичките норми 
на професијата или само објавување на одлуката на Советот 
е доволна сатисфакција за прекршувањето на правилата. За 
млади или сѐ уште неразвиени демократии како што е нашата, 
некои експерти препорачуваат санкционирање. Во таа смисла 
постојат и примери на таканаречени „регулирани саморегула-
тори“, односно саморегулаторното тело се конституира со за-
кон и од тој закон ги црпи своите обврски и права што му дава 
многу поголема моќ, отколку што има сега.

Но, за да се дојде до општо прифатено решение, најпрвин 
треба да стасаме до консензус околу фундаменталното пра-
шање: кој е газда на информацијата? Медиумот? Новинарите? 
Јавноста, претставена преку избраните носители на власта? 
Не. Газда на информацијата е нејзиниот консумент: читателот, 
слушателот или гледачот. Токму затоа е и важен составот на 
саморегулаторното тело. Се смета дека доминацијата на една 
страна во ова тело, на пример на новинарите или на издава-
чите повторно ќе охрабрува парцијални интереси наспроти 
општиот интерес. Предлогот е, значи, трипартитно тело каде 
што би биле застапени и претставниците на консументите на 
информацијата, односно на газдите на информацијата. 

Но, како да ги избереме нив?

РЕГУЛАЦИЈА НАСПРОТИ 
САМОРЕГУЛАЦИЈА ВО МЕДИУМИТЕ

Саморегулацијата го 
намалува влијанието на 
државата врз медиумите
За потребите на публикацијата на ССНМ направивме 
анализа на ставовите на еминентни медиумски експерти, 

новинари и уредници на прашањето регулација 
наспроти саморегулација на онлајн медиумитеСтр. 2 - 6

Паралелно со продорот на 
интернетот, односно со изле-
гувањето на милиони онлајн 
медиуми во последните годи-
ни во светот, но и во Македо-
нија се отвори и прашањето 

АНАЛИЗА

за потребата од регулација на 
овој простор. Ова прашање, 
како и регулацијата на тради-
ционалните медиуми влече со 
себе тешки, сериозни и пола-
ризирани дискусии. 

Голем дел од државите во 
светот го оставија овој простор 
нерегулиран бидејќи според 
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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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препораките на Советот на Европа ре-
гулирањето на онлајн медиумите не 
би требало да се прави бидејќи тие 
не користат јавен ресурс, како што на 
пример користат телевизиите и ра-
дијата. Сепак, одреден број држави 
воведоа одредени регулаторни мерки 
за онлајн медиумите, други, пак, вос-
поставија своевидна мека регулација 
која подразбира само регистрирање 
на онлајн медиумите. 

Во Македонија, пак, оваа дискусија 
трае со години и ниту една дебата по 
ова прашање не може да заврши со 
унисони заклучоци. Сепак, државата, 
барем сеуште не покажала сериозни 
обиди за регулирање на овој медиум-
ски простор, иако во минатото имаше 
такви обиди, а сега и одредени нео-
фицијални идеи. Сепак, новинарска-
та фела веќе подолго време ги крши 
копјата околу ова прашање, а веќе 
неколку години постои и Советот за 
етика во медиумите во Македонија 
(СЕММ), како саморегулаторно тело. 

За потребите на публикацијата на 
ССНМ направивме анализа на ставови-
те на еминентни медиумски експерти, 
новинари и уредници на прашањето 
регулација наспроти саморегулација 
на онлајн медиумите. Иако, не може 

да се извлече единствен заклучок, се-
пак, потребите, желбите и ставовите 
на медиумската фела главно се дви-
жат помеѓу саморегулација и мека ре-
гулација.

Според Марина Тунева, извршен 
директор на СЕММ саморегулацијата 
помага при градењето на кредибили-
тетот на медиумите кај публиката.

„Најсилните аргументи за разви-
вањето и поддршката на саморегу-Марина Тунева, извршен директор на СЕММ

ИМПРЕСУМ
Издава: 

Самостоен синдикат 
на новинари 

и медиумски работници
Рајко Жинзифов 22, 

1000 Скопје
Телефон: 

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

           Уредник:
Ѕвездан Георгиевски

Превод: Гоце Трпковски

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”

3

лацијата се тоа што таа ја штити 
уредувачката слобода, помага да 
се намали државното влијание врз 
медиумите и да се развива квали-
тет во нив.Воедно, претставува и 
доказ за медиумската одговорност 
и им помага на граѓаните полесно 
да  пристапат на медиумите со свои 
реакции и очекувања во однос на 
известувањето“, вели Тунева. 

Според неа,доколку медиуми-

те се придржуваат кон стандарди-
те на професионалност, лесно е да 
се детектираат и да се пресретнат 
обидите за притисоци и цензура и 
потенцира дека колку повеќе „вла-
дее“ саморегулацијата, толку  пома-
ли ќе бидат обидите за непотребна 
регулација од страна на државата 
која секогаш носи ризици и закани 
по слободата на медиумите. 

„Осуетувајќи ги обидите за цен-

зура или самоцензура, во соработка 
со медиумите, кои се многу знача-
ен партнер во саморегулацијата, се 
обидуваме јавно да ги истакнеме и 
да дебатираме за проблемите, ак-
тивно залагајќи се за нивно спре-
чување.Преку тоа што јавноста ре-
агира на непрофесионалноста во 
известувањето, меѓу другото, ни 
помага да откриеме и кои се причи-
ните што стојат зад тој непрофеси-
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онализам. Неретко цензурата и са-
моцензурата биле пријавувани како 
проблем, а кога тие сѐ уште постојат 
во новинарската пракса се поткопу-
ва интегритетот. Штетата кон јав-
носта е голема, а медиумот ја за-
печатува својата судбина“,појаснува 
Тунева

Совет за етика во медиумите 
во Македонија е орган за саморе-
гулација на медиумите и својата 
активност, главно, ја базира врз 
утврдување јавни морални санкции 
за медиумите што не ги почитуваат 
професионалните/етичките стан-
дарди, Кодексот на новинарите и 
принципите на Меѓународната фе-
дерација на новинарите. 

На 18 декември СЕММ, Здру-
жението на новинари на Македо-
нија  ЗНМ и Стопанската комора, 
го објавија Регистерот на професи-
онални онлајн медиуми.Тој треба 
да ѝ  биде од помош на јавноста, 
но и на бизнис-заедницата, полес-
но да ги распознаваат професио-
налните од непрофесионалните 
медиуми. Критериумите според 
кои еден медиум може да влезе на 
оваа листа се: при своето работење 
се придржуваат до новинарскиот 
кодекс, да имаат транспарентно 
сопствеништво,импресум, итн. 

За разлика од Тунева, уредни-
кот и сопственик на весникот „Коха“ 
и претседател на Асоцијацијата на 
печатени медиуми, Лирим Дулови 
смета дека треба да постои одре-
ден регистер на онлајн медиуми, но 
тој да биде на некој начин озаконет. 

„Нашата цел е порталите по-
себно да бидат идентификувани во 
ова време кога најголем проблем се 

лажните вести. Многу е важно да се 
знае кој ја пласира информацијата и 
дали тоа се новинари или не. Нови-
нарството би било заштитено со ре-
гулацијата, односно регистрацијата 
за која се залагаме“, вели Дулови.

Тој објаснува дека нивната идеја 
(на асоцијацијата) е всушност начин 
за идентификување на онлајн меди-
умот, односно јасно и обврзително 
да биде означено чиј е медиумот, 
кој е уредник, да има регистрира-
но фирма, за да се знае кој 
стои зад сето тоа и кој 
на крајот плаќа 
даноци на држа-
вата.

„Немаме ниш-
то против само-
регулацијата и 
таа според мене е 
добра.Но, од дру-
га страна луѓето кои 
имаат лоши намерисе 
затскриваат зад про-
фесионалното новинар-
ство и многу му наште-
туваат. Не е можно на ист 
пазар некои  на државата 
да плаќаат даноци,а други 
да не подлежат на никакви 
законски обврски. Зошто 
за телевизиите кои сеуште 
се главни медиуми важат 
сите закони, а на други им 
се дозволува анархија“, пра-
шува Дулови. 

Според Марина Костова 
заменик на главниот уред-
ник на порталот „Сакам да 
кажам“  целта на каква било 
регулација и саморегулација 
на онлајн медиумите един-

ствено треба да биде ширење на 
просторот за професионалните но-
винарски дигитални редакции 
кои создаваат новинарска 
содржина според сите 
п р о ф е с и о н а л н и 
стандарди, а 
стеснување 

на просторот за пропагандните 
платформи и платформите за лаж-
ни вести.

„Мислам дека во никој случај 
Владата или било која државна ин-
ституција не  треба да определува 
кој е новинар, ниту пак да издава 
лиценци. Веќе е апсолвирано дека 
тоа како практика кај нас може 
лесно да се изроди до контрола, 
манипулација и цензура на меди-
умите и ограничување на слобо-
дата на говорот.И за онлајн ме-
диумите мора да биде клучно, да 
имаат транспарентна уредувачка и 
сопственичка структура. Затоа прво 
треба да се направи разлика во тер-
минологијата: дигитална редакција Лирим Дулови - уредникот и сопственик на весникот „Коха“
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значи медиумски ентитет на чело 
со главен и одговорен уредник кој 

произведува содржина што 
исполнува основни про-

фесионални стандари.
Тие треба да се по-

читуваат во нови-
нарството и во 

з а ш т и т а т а 

на авторските права“, аргументира 
Костова. 

Таа смета дека иницијативата 
на СЕММ во соработка со Здруже-
нието на новинари на Македонија 
за создавање регистар на профе-
сионални онлајн медиуми е добар 
старт за саморегулација на меди-
умите и дека ќе ѝ помогне на јав-
носта полесно да препознае кои ме-
диуми ги исполнуваат наведените 
критериуми.Воедно и да се придр-
жуваат до стандардите на етичкото 
известување при своето работење. 

„Со оглед на корумпираните 
практики за рекламирање во 

онлајн медиумите, особено 
важно е што кон оваа ини-

цијатива се приклучи и Сто-
панската комора на Маке-
донија. Преку регистерот 
ќе се олесни пристапот 
до реклами на бизнис 
заедницата во профе-
сионални онлајн меди-
уми, наспроти оние кои 
не ги исполнуваат кри-
териумите за членство 
и редовно ги прекр-
шуваат етичките стан-
дарди. При тоа клучно 
е одговорното рекла-
мирање да стане дел 
од културата за опш-
тествена одговорност 
на компаниите“, до-
дава Костова.

Долгогодишниот 
новинар и уредник, 
сега прв човек на 
„Плус инфо“, Бранко 

Героски смета дека 
е потребно одредено 

ниво на регулација, но и 
повисоко ниво на саморегулација.
во медиумите,

„Сметам дека саморегулатив-
ните иницијативи се добро и прак-
тично решение.Но, мислам и дека 
е неопходен и извесен степен на 
минимална регулатива што подраз-
бира законски и подзаконски акти, 
па дури и менување на постоечки-
от Закон за медиуми, посебно од 
аспект на онлајн медиумите.Сето 
тоа бидејќи сега постоечкиот за-
кон практично нив ги третира како 
немедиуми,како ентитети кои не 
постојат. Тоа би значело воведу-
вање некаков елементарен ред и 

Марина Костова 
заменик на глав-
ниот уредник на 

порталот „Сакам 
да кажам“ 
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нотифицирање на медиумите кои 
се декларираат како медиуми, а 
сите останати ќе можат да функ-
ционираат како блогови и друг вид 
на интернет платформи“,потенцира  
Геровски.

Сепак, тој појаснува дека иако 
се залага за регулација подвлекува 
дека таа треба да биде минимална 
бидејќи во спротивно демне опас-
ност која посебно сега може да дој-
де да израз бидејќи постојат настој-
чиви напори и на власта и на други 

политички и економски фактори за 
контрола иново подјармување на 
медиумите.

„Од тој аспект на било каква 
претерана регулација или обид да 
се заведе некаква скриена цензура 
при регистрирањето или финан-
сирањето и други слични обли-
ци на контрола врз медиумите на 
таквите обиди треба жестоко да се 
спротивставиме“,предупредува Ге-
ровски.

Очигледно саморегулацијата е 
еден бесконечен процес, а регула-
цијата особено ако е оставена само 
на властите може да биде и закана 
за слободата на медиумите. Европ-
ската новинарска мрежа уште во 
2015 година во извештајот „Пре-
глед на новинарството и саморегу-

лацијата“ ги откри и нотираше глав-
ните предизвици на новинарствто 
и саморегулацијата во состојба на 
тешка економска и политичка реал-
ност во дигиталната ера. 

Според овој извештај и но-
винарството и саморегулацијата 
имаат потреба од целосно реоб-
мислување, веројатно нешто што 

е потребно и кај нас. Како главни 
предизвици во овој извештај се 
утврдени токму оние проблеми кои 
се споменати и во оваа анализа: ме-
шавина од економски проблеми и 
застарени системи на властите за 
медиумска регулација, како и начи-
ните на кои телата за саморегула-
ција ќе се финансираат на долг рок.

Бранко Героски - новинар и уредник 
на „Плус инфо“
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Повелба на ЕФН за 
условите за работа 
на новинарите
Повелбата на Европската фе-

дерација на новинари (ЕФН) 
за условите за работа на но-

винарите е упатство за работните 
услови, потпишана на 12 февруари 
во Белград од 14 новинарски орга-
низации членки на ЕФН од земјите 
од западен Балкан и Турција меѓу 
кои е и Самостојниот синдикат на 
новинари и медиумски работници.

Во ова издание на публика-
цијата на ССНМ ја преобјавуваме 
оваа повелба со што ја почнуваме 
кампањата, односно ја отвораме 
повелбата за прифаќање и нејзи-
но потпишување од страна на ме-
диумски организации, медиуми, 
приватни или јавни медиумски 
компании и власти кои имаат волја 
да се обврзат кон подобрување на 
условите за работа и да ги засилат 
работничките права на новинарите 
и медиумските работници во Евро-
па, да се борат против цензура и да 
промовираат слободен пристап до 
информации и извори.

Повелбата се состои од 10 чле-
нови кои се однесуваат на главните 
принципи кои влијаат на односите 
помеѓу новинарите, нивните рабо-
тодавачи и јавното мислење како 
краен корисник на нивната рабо-
та. Таа исто така ги формулира и 
главните вредности кои приватни-
те организации или јавните власти 
– вклучувајќи ги институциите на 
Европската Унија (ЕУ) – треба да ги 
почитуваат кога комуницираат со 
новинарите.

Идејата за Повелбата беше 
иницирана во 2018 година во рам-
ките на проектот финансиран од 
УНЕСКО и ЕУ со наслов „Градење 
доверба во медиумите во Југо-ис-
точна Европа и во Турција“ кој има 
за цел зајакнување на слободата на 

изразување, пристапот до инфор-
мации, слободни, независни и плу-
рални медиуми, осигурувајќи дека 
новинарите и медиумите се клучни 
чинители за демократски, оддрж-
лив и мирен развој на регионот.

Повелбата беше �испратена до 
Европската Комисија во Брисел во 
2019 година и до Советот на Евро-
па во Стразбур исто така во 2019 

година, со цел да стане „бенчмарк“ 
за условите за работа за новинари-
те при оценката од страна на овие 
институции за слободата на меди-
умите во земјите членки и земјите 
кандидатки за членство, и дека ќе 
придонесе за зголемување на до-
вербата помеѓу професионалните 
новинари и јавното мислење низ 
цела Европа.
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ЧЛЕН 1
СЛОБОДА НА ЗДРУЖУВАЊЕ

Секој новинар или медиумски работник има право на 
слободно мирно собирање и слободно здружување со 
други, вклучувајќи го и правото на формирање и зачле-
нување во синдикати или професионални здруженија 
за заштита на нејзините/нејзиниот интереси (како што 
е предивдено со членот 11 од Европската конвенција 
за човекови права). Извештај за признавањето на ком-
панијата на правото на слободно здружување и актив-
ностите преземени од компанијата во согласност со 
нејзините правни обврски е претпоставена обврска на 
потписникот на Повелбата. Новинарите имаат право 
да се организираат во репрезентативни органи, како 
што се работнички комисии и редакциски совети, да 
дискутираат за работнички и уредувачки прашања со 
раководството на компанијата и да имаат пристап до 
документи и информации кои се корисни за подобру-
вање на работничките услови во редакциите.

ЧЛЕН 2
ПРАВО НА ПИШАН ДОГОВОР

Секој новинар или медиумски работник има пра-
во да добие пишан договор според стандардите на 
Меѓународната организација на трудот, специфично 
укажувајќи на:

Капацитетот во кој новинарот ќе биде вработен 
во медиумската организација

Исплатата, методот на пресметка и периодот на 
исплати

Нормални работни часови и дневни или недел-
ни периоди за одмор

Должината на платен годишен одмор и слобод-
ни денови

Членови за авторски права, храна и сместу-
вање, ако е применливо 

Услови поврзани со прекин на вработувањето, 
вклучувајќи го и периодот за известување било на 
работникот или на работодавачо

Да бидат предвидени здравствени, безбед-
носни и социјални привилегии за новинарите

Новинарите имаат право да бидат третирани 
како фер партнери кога преговараат за условите 
со своите работодавачи.

ЧЛЕН 3
ПРАВО НА КОЛЕКТИВНО 

ПРЕГОВАРАЊЕ

Секој новинар или медиумски работник има 
право слободно да преговара со работодавачи-
те, уживањето на ова право е основен елемент 
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на слободата на здружување. Колективното прего-
варање е доброволен процес низ кој работодава-
чите и работниците дискутираат и преговараат за 
нивните односи, особено за условите за работа.

ЧЛЕН 4
НЕДИСКРИМИНАЦИЈА ПРИ ВРАБОТУВАЊЕ

Секој новинар или медиумски работник на своето 
работно место не смее да биде подложен на дискри-
минација базирана на пол, религија, националност, 
раса, боја или сексуална ориентација. Новинарите, 
работодавачите и синдикатите треба да бидат осо-
бено чувствителни на потенцијална дискриминација 
или малтретирање на индивидуи поради нивната при-
падност, нивните психички или културни ознаки или 
облека, нивната перципција или нивното здружување. 
Следејќи го принципот на еднаква плата за еднаква 
работа, поединците на иста работа позиција треба да 
добиваат еднаква плата (исплати и привилегии, вклу-
чувајќи ја и основната плата, награди, бонуси и аванси). 
Членовите на синдикатот не смеат да бидат дискрими-
нирани поради нивниот активизам.

Афирмативни акции (познати како „позитивна дис-
криминација“) може да бидат користени за подобру-
вање на образованието и вработувањето на членови на 
групи за кои е познат дека претходно биле подложени 
на дискриминација.

ЧЛЕН 5
ПРАВО НА ОДМОР И ИСКЛУЧУВАЊЕ

Секој новинар или медиумски работник има право на 
одмор и слободно време, вклучувајќи разумно ограничу-
вање на работното време и повремени платени одмори. 
Новинарот има право на исклучување од професионални-
те обврски (електронска пошта, интернет, социјални мре-
жи…) по договореното работно време.

ЧЛЕН 6
ПРАВО НА ЗАШТИТА НА НОВИНАРСКИТЕ 

ИЗВОРИ

Секој новинар или медиумски работник не може да биде 
присилен да го открие идентитеот на анонимниот извор ко-
ристен за текст, освен ако тој/таа е ослободен од оваа обвр-
ска според специјална наредба или изјава од личноста која 
има корист тајната да остане неоткриена. Ова ја вклучува и 
заштитата на професионалниот однос со „свиркач“, зашти-
тата на податоци или кој било документ кој би ја ставил во 
опасност личноста која работи со новинарот за да биде от-
криено незаконско дело. Новинарот има обврска да го заш-
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тити нејзините/неговите извори и може да го открие идентитетот 
само ако се докаже дека изворите лажеле или манипулирале.

ЧЛЕН 7
ПРАВО НА НЕПОТПИШУВАЊЕ ОДРЕДЕНА СОДРЖИНА

Секој новинар или медиумски работник има право да одбие 
уредничка наредба да потпише одредена содржина доколку на-
станале сериозни промени без дозвола на авторот. Новинарот или 
медиумскиот работник не може да биде одговорен пред судот 
кога содржината која ја напишал била сериозно изменета од него-
виот работодавач. Новинарот или медиумскиот работник не смее 
да биде отпуштен или неговиот договор да биде прекинат или да 
биде ставен во полоша позиција кога тој/таа го користи ова право.

ЧЛЕН 8
БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА

Секој новинар или медиумски работник има право на пристап 
до тренинг или подигање на совеста за опасностите при извес-
тување од непријателски или опасни зони, вклучувајќи насочена 
поддршка за жени, да учествува на обуки за прва помош плате-
ни од работодавачот и да побара од работодавачот да ги монито-
рира и да се бори со формите на онлајн малтретирање и да има 
алатки за пријавување на различните форми на насилство, закани 
и малтретирање на работа, особено против сексуално вознемиру-
вање. Новинарите имаа право да не се воздржуваат да  изразат 
или да подржат мислење или да извршуваат професионални об-
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врски спротивни на нивната совест, ниту да бидат предмет на 
дисциплински мерки доколку при одбивање на вакви обврски. 
При сериозни измени на упатствата или на природата на меди-
умската организација новинарите исто така имаат право да го 
прекинат работниот однос со оправдана причина, притоа има-
ат право на соодветен надомест, во согласност со соодветната 
легислатива за работните односи.

ЧЛЕН 9
ДОБРО ВЛАДЕЕЊЕ И ЕТИЧКИ СТАНДАРДИ

Секој новинар или медиумски работник се обврзува да 
се придржува до мисијата на компанијата, да го почитува ко-
дексот на однесување и етичките стандарди кои се однесу-
ваат на новинарите, на целиот персонал и уредниците, да ги 
прифати управувачките правила (транспарентност, заштита 
на независноста на уредувачката политика), да соработува со 
надворешни регулатори (совет за етика, и др.) и да промовира 
интегритет преку соработка помежу колегите.

ЧЛЕН 10
ПРИСТОЈНИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА

Секој новинар или медиумски работник има право да бара 
пристојни услови за работа за да ги изврши своите професио-
нални обврски. Овие услови се дел од обврските на неговиот 
работодавач кој мора постојано да ги применува сите правни 
обврски кои се поврзани со работниците.



12

БИ
Л
ТЕ
Н

Повик за почитување 
на слободата на 
печатот и новинарската 
независност во Европа
На конференцијата што беше ор-

ганизира во Париз на 6 декември, 
Асоцијацијата на европски нови-

нари (АЕЈ) ги здружи силите со другио 
рганизации кои ја бранат слободата на 
печатот, за да ги повикаат европските 
институции  и влади да усвојат ефек-
тивни мерки за заштита на Четвртата 
власт поради демократијата. 

Забележуваме дека, додека ев-
ропските новинари генералнo уживаат 
привилегирана состојба во споредба со 
многу други региони во светот, Европа 
веќе не е целосно безбедно место за 
професијата и слободата на печатот. 
Навистина забележуваме дека Европа 
е дел од светот каде слободата на пе-
чатот се влошува најмногу во послед-
ните години.

Со ерозијата на „европскиот модел“, 
како што спомнаа Репортерите без гра-
ници (РБГ) во својот последен извештај 
за слободата на печатот ширум светот, 
новинарите станаа мета на се повеќе 
вирулентни, дури и насилнички напади 
на политичките лидери. Користејќи ги 
социјалните мрежи за да го заобиколат 
понекогаш критичното посредување на 
професионалните новинари, политича-
рите повеќе не се двоумат да го назна-
чат печатот како отворен противник. 
Тие ги повикуваат своите приврзаници 
да ги нападнат новинските организа-
ции што се сметаат за непријателски и 
да ја опструираат работата на новина-
рите преку судско вознемирување. Овој 
феномен е сè поочигледен со оглед на 
сегашниот тренд на општествата кон 
поларизација, што ја прави јавната де-
бата се повеќе напната.

Во текот на изминатите пет години, 
АЕЈ, Европската федерација на новина-
ри, Репортери без граници и единаесет 
други партнерски организации на Плат-
формата за заштита на новинарството 

на Советот на Европа, објавија 256 се-
риозни нарушувања на слободата на 
печатот во земјите членки на Европска-
та унија, вклучително и 60 случаи на на-
рушувања на физичкиот интегритет на 
новинарите (вклучително и 14 убиства 
на новинари во Франција, Полска, Дан-
ска, Велика Британија, Бугарија, Сло-
вачка и Малта). Од овие 256 нарушу-
вања на слободата на печатот во 
ЕУ, властите беа директен извор 
на заканата во 57% од случаите.

Покрај тоа, има прекршу-
вања на владеењето на правото 
во неколку земји-членки на Ев-
ропската унија и Советот на Ев-
ропа. Тие ја ослабуваат демократ-
ската рамка од суштинско значење 
за постоењето на слободен и неза-
висен печат и, исто така, напаѓајќи ги 
и јавните радиодифузери, целосно ги 
спречуваат да ја играат својата основ-
на улога, особено за време на изборите. 
Доколку не се почитува владеењето на 
правото, печатот и судството се во ми-
лост и немилост на политичарите.

На ова може да се додаде зголеме-
ната недоверба на елитите, наводно, 
вклучително и новинари, како и мерки 
со кои се ограничуваат личните слобо-
ди и слободата на печатот донесени од 
владите под маската на борбата против 
тероризмот и економските потешкотии 
поврзани со кризата во медиумскиот 
сектор.

Наспроти ова, со нападот на печа-
тот, се нарушува кредибилитетот на 
новинарите, се спречува јавната под-
дршка и постои чувство на неказнивост 
кај оние што се предмет на истражува-
чко новинарство.

Покрај заканите и навредите на 
политичките лидери, ние гледаме ме-
шање од страна на државните власти 
и напади на криминални организации 
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Повик за почитување 
на слободата на 
печатот и новинарската 
независност во Европа

кои работат во Европа, кои особено 
ги таргетираат истражувачките но-
винари. Покрај случаите на Дафне 
Каруана Галиција и Јан Куцијак, фи-
зички напади и закани со смрт од 
страна на мафијашките групи про-

тив новинарите се чести во некол-
ку земји.

Додека ги поздравуваме до-
сега направените напори на Ев-
ропската унија и Советот на Евро-
па за почитување на владеењето 
на правото и слободата на печа-
тот, ние веруваме дека тоа не е 

доволно за да се гарантира здра-
во и безбедно опкружување за 
оваа слобода целосно да се ис-
користи. Поради оваа причина 
ги прашуваме политичките ли-
дери во Европа и институциите 
на Европската унија:
n Да се решат прерасуди-

те  и „процедурите за замолчу-
вање“ (СЛАПП, стратешки туж-
би против учество на јавноста) 
со донесување на законодавни 
мерки кои овозможуваат ефек-
тивна заштита на новинарите од 

ваквите практики, чија единстве-
на цел е да се ограничи слобода-

та на изразување на новинарите, и 
преку обезбедување поволно и без-
бедно опкружување во кое новина-
р и т е можат да работат;

n Да се стави 
крај на примена-
та на прекумерни 
кривични санк-

ции, вклучител-
но и затвор-
ски казни, во 

постапки за кле-
вета во сите европ-

ски држави;
n Да се осигура 

дека мерките за зашти-
та на слободата на печатот и плура-
лизмот се спроведуваат ефикасно 
од Европската унија, со експлицит-
но доделување на оваа надлежност 
на член на Европската комисија;
n Да се обезбеди плурализам 

и независност на јавните радио-
дифузни услуги, така што ќе може 
целосно да ја игра својата улога на 
јавни услуги за информирање на 
граѓаните на инклузивен и плура-
листички начин, со воспоставување 
ефективни заштитни мерки против 
политичко мешање, особено во од-
нос на назначувањата во уреднички 
статии;
n Да се создаде ефикасен ме-

ханизам за рано предупредување 
против какво било нарушување на 
слободата на печатот во рамките 
на „Платформата за зајакнување на 
заштитата на новинарството и без-
бедноста на новинарите“ на Сове-
тот на Европа;
n Да се гарантира интегритетот 

на јавниот простор против ширење 
на лажни вести, истовремено да се 
зачува слободата на информирање 
и слободата на говорот;
n Да се наметнат демократски 

гаранции во дигиталниот простор 
со цел да се гарантира слобода на 
мислење и изразување, како што е 
промовирано во иницијативата „Ин-
формација и демократија“, иницира-
на од „Репортери без граници“;
n Да се поддржи „Иницијатива 

за доверба во новинарството“, исто 
така, покрената од РБГ, која има за 
цел да промовира слобода, незави-
сност, плурализам и сигурност на 
информациите, како и други слични 
иницијативи и проекти од други ор-
ганизации признати од новинарска-
та заедница;
n Да се постават едукативни 

програми за медиуми и вести во до-
цно основно и средно образование;
n Европскиот парламент пе-

риодично да го проценува почиту-
вањето на слободата на печатот во 
сите земји-членки на ЕУ и кандида-
тите за членство, особено за време 
на изборните кампањи;
n Да ги прошири надлежности-

те на Европскиот правобранител, 
така што оваа канцеларија ќе може 
да ја потврди усогласеноста со Ев-
ропската повелба за основни права 
не само од европските институции, 
туку и од сите нејзини земји-член-
ки;
n Земјите-членки на Европска-

та Унија и Советот на Европа да ја 
спроведат без одлагање Препора-
ката 2016/4 на Комитетот на ми-
нистри на Советот на Европа „за 
заштита на новинарството и без-
бедноста на новинарите и другите 
актери во медиумите“;
n Земјите-членки на Европ-

ската Унија и Советот на Европа да 
обезбедат Обединетите Нации: 1. 
да ја усвојат „Меѓународната кон-
венција за безбедност и независ-
ност на новинари и други профе-
сионални медиумски работници“, 
предложена од Меѓународната 
федерација на новинари, така што 
злосторствата и нападите врз нови-
нарите ширум светот повеќе нема 
да поминуваат неказнети и 2. соз-
давање на мандатот на Генералниот 
секретар на ООН за безбедност на 
новинарите, повикан од коалиција 
од повеќе од 100 организации и ме-
диуми.

Слободен и независен печат е 
најдобрата гаранција за правилно 
функционирање на демократските 
институции и обележје против ав-
торитарните злоупотреби и мани-
пулирање со јавното мислење. Во 
интерес на сите е печатот да ја ис-
полнува оваа улога, а должност на 
јавните власти да го обезбедат тоа.

- Здружение на Европски 
новинари

- Репортери без граници
- Европска федерација 

на новинари
- Европски центар за слобода на 

печатот и медиумите
- Организација за медиуми на 

Југоисточна Европа
- Меѓународно здружение 

за печат
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истражувачки новинари

Слободните истражувачки 
новинари треба да имаат 
навика да бараат повеќе 

можности за продажба за 
секое истражување, доколку 
сакаат да напредуваат или 
дури и да преживеат, е еден 
од заклучоците поместени 

во текстот објавен од 
Глобалната мрежа за 

истражувачко новинарство

Совети за слободните
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истражувачки новинари
Сте потрошиле свои пари за 

да подготвите истражувач-
ка приказна за која имате 

скромен договор. Ова е моментот 
- можеби единствениот момент - 
кога имате можност да остварите 
вистинска нето добивка и да собе-
рете пари за следната финансиска 
криза.

Слободните истражувачки но-
винари треба да имаат навика да ба-
раат повеќе можности за продажба 
за секое истражување, доколку са-

каат да напредуваат или дури и да 
преживеат, е еден од заклучоците 
поместени во текстот објавен од 
Глобалната мрежа за истражувач-
ко новинарство.

На пример, кога ќе догово-
ри одредено истражување, сло-
бодниот новинар на терен, исто 
така, може да направи претходно 
договорен извештај на Скајп за 
меѓународен радиодифузер; да го 
обележи материјалот во својата 
тетратка за карактеристиките на 
подоцнежните списанија; да до-
бие интервју за „Прашање и одго-
вор“ со службено лице за соодвет-
на трговска публикација; да сними 
аудио за радио; датотека на други 
јазици кога е можно; да наведе 
нови идеи од теренот; и да собере 
контакти поврзани со детали од 
главната сторија за потенцијални 
дополнителни истражувања.

Се разбира, фриленсерите 
имаат придобивка од уредничка-
та независност и богата историја 
за странично влијание која оди 
назад се до сторијата за Ма Лаи 
масакрот на Сејмур Херш. Но, тие 
исто така треба да извлечат најго-
лема можна корист од секој обид 
за собирање вести, затоа што нив-
ната работа е едноставно најтешка 
од сите професии во медиумите.

Поранешниот дописник на 
Центарот за истражувачко из-
вестување, Марк Шапиро - сега 
предавач на новинарство на Уни-
верзитетот во Калифорнија, Бер-
кли - рече за време на панелот 
„Бизнисот на фриленсерите“ на 
11-та Глобална конференција за 
истражувачко новинарство дека, 
пред сè, агилност меѓу стилови, 
теми, оформување на приказни-
те и форматите за медиуми се 
најважна стратегија за остварлива 
кариера.

Совети за слободните

https://gijn.org/2019/11/05/tips-for-freelance-investigators-finding-the-story-maximizing-earnings-and-managing-your-business/
https://gijn.org/2019/11/05/tips-for-freelance-investigators-finding-the-story-maximizing-earnings-and-managing-your-business/
https://gijn.org/2019/11/05/tips-for-freelance-investigators-finding-the-story-maximizing-earnings-and-managing-your-business/
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„Треба да запомните дека помал-
ку сложените приказни често се пла-
тени многу подобро“, рече Шапиро. 
„Живееме во мултимедијален свет. 
Запомнете дека можете да ги удвои-
те приходите ако можете продуктот 
да го продадете на ТВ шоу, работејќи 
со продуцент, кој со задоволство ќе 
ви помогне со упатствата“.

Каролин Томпсон, слободен но-
винар со седиште во Најроби, рече 
дека соработките сега се исто тол-
ку важни за независните репортери, 
како и за новинските организации.

Томпсон беше дел од тимот кој 
користејќи иновативно истражу-
вање за мобилни телефони - откри 
како владините единици принудија 
илјадници луѓе да ја напуштат своја-
та земја во Јужен Судан.

Особено кога работите сами 
во тежок регион, треба да најдете 
други колеги како еден вид мрежна 
поддршка. Беше неверојатно корис-
но за мене.  Јас донесов вештини за 
податоци и врски со меѓународни 
публикации, а слободните нови-
нари со кои се поврзав придонесоа 
за локални контакти и увид. И, ние 
споделувавме идеи едни од други“, 
вели  Томпсон.

Во меѓувреме, Емануел Фрој-
дентал, кој има направено неколку 
самостојни истраги низ Африка, ис-
такна дека дури и успешните стра-
тегии за приказни како овие можат 
да се случат само доколку фрилен-
серите веќе имаат добар план за ра-
бота.

Сепак, тој истакна дека и покрај 
сите предизвици во животниот стил 
- недостаток на здравствена зашти-
та, платен одмор и редовна плата - 
кариера на слободен новинар оста-
на вредна за оние со желба.

„Има, всушност, неколку воз-
дигнувања, верувале или не. Ако 
еден уредник рече не, приказната 
не умира - само може да отидете 
кај друг уредник, а потоа на друг. 
И нема уредник што ќе ви каже да 
испуштите приказна за која што мо-
жеби е потребно времеЌ, смета тој.

 
Совети за наоѓање 
на приказната

• Прочитајте или претпла-
тете се на помалку познати списа-
нија, трговски списанија и локални 

публикации. Шапиро рече: „Секој 
известувач ги чита Њујорк Тајмс, 
Гардијан и други. Треба да читате се 
што другите новинари не читаат “.

• Користете ги бесплатните 
ресурси во библиотеките и знаење-
то на библиотекарите.

• Користете ги вашите прија-
тели и роднини како инспирација за 
вашите идеи и агли на вашата при-
казна и прашајте која е најдобрата 
приказна што ја чуле. „Која е најин-
тересната приказна што сте ја чуле 
на вечера?“ е корисно прашање.

• Прочитајте ги судските за-

писи и блогови секогаш кога е мож-
но, а потоа размислете за шемите 
што се појавуваат.

Совети за управување 
со вашиот бизнис

• Користете бесплатни алат-
ки преку интернет за управување 
со вашите трошоци, како “паметни 
приходи Плус“ за да ги организира-
те вашите трошоци. Треба да раз-
мислите да користите апликации 
кои ве потсетуваат и вас и вашиот 
клиент за крајните рокови.
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•	 Создавајте	буџет	за	вашиот	
бизнис,	обидете	се	да	идентифику-
вате	минимален	надомест	за	вашата	
работа	 и	 да	 бидете	 подготвени	 да	
одбиете	 проекти	што	 одат	 под	 тој	
број.

•	 Истражете	 ги	 можности-
те	 за	 грантови	 преку	 веб-страници	
како	Меѓународна	 мрежа	 на	 нови-
нари	 и	 Глобална	 мрежа	 за	 истра-
жувачко	новинарство,	каде	што	мо-
жете	да	видите	како	вашата	работа	
може	да	се	совпадне	со	она	што	го	
сакаат	финансиерите.

•	 Наведете	 ги	 идеите	 за	 ва-

шата	приказна	во	однос	на	предви-
дената	чувствителност	на	приход	и	
време	и	кога	имате	креативна	криза	
вратете	 се	 на	 помалку	 итните	 сто-
рии	кои	претходно	сте	ги	оставиле	
во	фиока.

•	 Користете	го	вашето	непла-
тено	време	за	одмор,	наместо	да	го	
користите	 како	 администраторско	
време	 или	 да	 пробате	 да	 напише-
те	 приказна	 за	 патувања.	 Треба	 да	
ги	 наполните	 вашите	 батерии	 за	
претстојните	предизвици.

•	 Користете	 ги	 социјалните	
медиуми	 за	 да	 ја	 промовирате	 ва-

шата	 работа	 и	 самите	 себе	 -	 иако	
ова	може	да	 изгледа	 спротивно	 на	
вашата	природа	како	новинар.	Оси-
гурете	се	дека	вашата	и-мејл	адреса	
и	објавите	за	вашето	искуство	се	јас-
но	видливи	на	вашата	веб-страница.	
Прегледајте	 ја	 вашата	 претходна	
работа	 и	 списокот	 со	 контакти	 и	
видете	дали	можете	да	се	позицио-
нирате	како	специјалист	во	одреден	
предмет.

•	 Предлагајте	 кога	 ќе	 имате	
солидна	идеја	за	приказна	или	„ми-
нимум	сторија“	во	раката,	не	откако	
сте	изгубиле	време	и	ресурси	за	да	
ја	направите	целата	сторија.	

Совети за максимизирање 
на вашата заработка

•	 Читајте	 или	 прегледувајте	
што	 повеќе	 вести,	 и	 совладајте	 ги	
нивните	стилови.

•	 Проценете	дали	можете	да	
ја	поделите	вашата	приказна	на	де-
лови	што	можете	 да	 ги	 продадете	
одвоено	 или	 пак	 да	 ги	 продадете	
индивидуално.

•	 Размислете	 за	 мултиме-
дијални	верзии	од	истата	приказна	
и	нека	не	ве	заплашуваат	непознати	
формати	на	медиуми.	

•	 Обидете	 се	 да	 избегнете	
договори	за	плаќање	по	збор,	затоа	
што	 истражувачките	 приказни	 чес-
топати	 или	 не	 успеваат,	 или	 треба	
повеќе	време	за	верификување,	или	
се	 скратени	 од	 издавачот.	 Намес-
то	 тоа,	 обидете	 се	 да	 преговарате	
за	 договори	 каде	 ви	 се	 плаќа	 зага-
рантирана	 неделна	 или	 месечна	
стипендија	 за	 време	 на	 истражу-
вањето,	 со	 загарантиран	 бонус	 од	
објавување.	Може	да	се	мотивирате	
за	оваа	структура	објаснувајќи	дека	
не	е	неопходна	клаузула	за	убиство,	
и	дека	може	да	сметате	на	ограни-
чена	 и	 едноставна	 клаузула	 за	 ав-
торско	право.	Во	кој	било	договор,	
проверете	 да	 не	 има	 клаузули	 кои	
целосно	не	ви	одговараат	и	ќе	ви	на-
прават	дополнителен	проблем.

•	 Поставете	цврсти	лични	ро-
кови.	 Томпсон	 рече:	 „Ете,	 можете	
да	научите	како	што	одите.	Но,	 јас	
ја	поставив	оваа	конференција	како	
краен	 рок	 за	 објавување	 на	 главна	
приказна,	или	немаше	да	одам,	или	
можеби	немаше	да	бидам	слободен	
новинар.	А	еве	ме	тука	сум!	“
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Мислење на Самјуел Вудхемс 
за сајтот на Томсон Ројтерс 
Фондацијата

Во извештајот објавен од невла-
дината организација Фридом Хаус, се 
утврдува дека глобалните слободи на 
интернет опаѓаат деветта година по 
ред. Бидејќи кампањата за цензура, 
надзор и дезинформација продолжу-
ва да добива интезитет низ целиот 
свет, основните дигитални права дра-
матично се распаѓаат.

Според извештајот, 71% од свет-
ското население сега живее во земји 
каде што поединци се уапсени или за-
творени заради објавување социјал-
на, политичка или верска содржина 
на интернет и нешто помалку од по-
ловина живеат во земји каде власти-
те намерно го нарушиле пристапот 
до интернет или мобилните мрежи, 
скоро секогаш со политички цели.

Падот на дигиталните права е ох-
рабрен од нерегулираната дифузија 
на технологии што создаваат диги-
тални дистопии. Денес, авторитарни-
те и демократските режими исто така 
донесуваат нови мерки за притисок и 
набљудување на граѓаните преку ин-
тернет.

Падот на слободата на интернет 
ги поткопува демократските проце-
дури, ја загрозува слободата на пе-
чатот и ја загрозува безбедноста на 
граѓаните, и преку интернет но, и над-
вор од интернетот.

Компаниите на Западот одиграа 
клучна улога во овој процес и за соод-
ветно да се справат со тоа, тие мора 
да го препознаат и нивното соучес-
ништво и способноста за предизвик, 
динамиката. Ова бара работа заедно 
со граѓанското општество и државите 
за создавање стабилни, применливи 
меѓународни стандарди за да се заш-
титат човековите права на интернет.

Некогаш се сметаше дека плат-
формите за социјални медиуми обез-
бедуваат радикални нови можности 
за граѓанското ангажирање и проши-
рување на слободата на изразување.

Сепак, тие се претвораат во на-
чини за државен надзор, распрос-

Глобалниот пад на слободата на 
интернет бара глобален одговор

Според извештајот, 71% од светското население сега живее 
во земји каде што поединци се уапсени или затворени заради 
објавување социјална, политичка или верска содржина на 
интернет и нешто помалку од половина живеат во земји 
каде властите намерно го нарушиле пристапот до интернет 
или мобилните мрежи, скоро секогаш со политички цели

транување на политички мотивирана 
дезинформација и поларизација на 
јавниот и политичкиот дискурс.

Според извештајот „Слобода на 
мрежата“, 40 од 65 испитани земји 
иницирале програми за набљдување 
на социјалните мрежи во изминатата 
година, а скоро 60% од населението 
во светот живее во земји каде вла-
стите се обиделе да манипулираат со 
дискусиите во нивна корист.

Секако, масовниот надзор и ди-
гиталната манипулација веќе не се 
ограничуваат на царството на дик-
таторските и авторитарните режими 

или измислени светови. Како и да е, 
платформите што се користат за вак-
ви практики се базираат скоро исклу-
чиво во една земја, САД.

Со оглед на нивното неспоред-
ливо влијание ширум светот, овие 
компании мора да соработуваат со 
граѓанското општество за да обезбе-
дат нивните платформи да останат 
алатки за зајакнување, а не за угнету-
вање.

Ова бара утврдување на реши-
телни мерки за борба против дезин-
формацијата, зголемено следење на 
тоа како нивните платформи се ко-

ристат и злоупотребуваат од 
режимите ширум светот, по-
веќе инвестирање во тимови 
за модерирање на содржини на 
мајчин јазик и да ги исполнува-
ат барањата на граѓанските ор-
ганизации.

Компаниите ширум де-
мократскиот свет, исто така, 
одиграа значајна улога во кре-
ирањето и дистрибуцијата на 
високо насочена и инвазивна 
технологија за надзор.

Подемот на оваа техноло-
гија има застрашувачки ефект 
врз глобалните стандарди за 
човекови права и ги охрабри 
авторитарните режими во нив-
ната потрага по набљудување 
на луѓето од опозицијата, по-
тиснување на политичкото не-
согласување и на крај, одржу-
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Глобалниот пад на слободата на 
интернет бара глобален одговор

Во обид да се справи со трендот, 
Специјалниот известувач за слобода на 
изразување на ООН, Дејвид Кеј, повика 
на глобален мораториум за продажба на 
технологија за надзор, истакнувајќи дека 
„државите и индустријата соработуваат 
во ширењето на технологијата што 
предизвикува непосредна и редовна штета 
на поединци и организации кои се од 
суштинско значење за демократскиот 
живот“.

ристат и злоупотребуваат од 
режимите ширум светот, по-
веќе инвестирање во тимови 
за модерирање на содржини на 
мајчин јазик и да ги исполнува-
ат барањата на граѓанските ор-
ганизации.

Компаниите ширум де-
мократскиот свет, исто така, 
одиграа значајна улога во кре-
ирањето и дистрибуцијата на 
високо насочена и инвазивна 
технологија за надзор.

Подемот на оваа техноло-
гија има застрашувачки ефект 
врз глобалните стандарди за 
човекови права и ги охрабри 
авторитарните режими во нив-
ната потрага по набљудување 
на луѓето од опозицијата, по-
тиснување на политичкото не-
согласување и на крај, одржу-

вање на моќта.
Израелската компанија НСО, при-

ватна компанија за сајбер-оружје, која 
е во сопственост на Новалпина Капи-
тал, приватна фирма со седиште во 
Лондон, е особено активна во оваа 
област. Нивниот шпионски софтвер 
„Пегасус“ - може да преземе целосна 
контрола врз телефонот на целта, да 
пристапите до сите негови докумен-
ти и да ја пронајде неговата локација 
- е пронајден во Индија, Хонг Конг, 
Турција и во 42 други земји, според 
истражувањето на Универзитетот во 
Торонто.

Ова не е прв пат компанија со се-
диште во наводно демократска земја 
да го олесни глобалниот пад на диги-
талните права. Компаниите од САД, 
Италија, Франција и многу други, исто 
така, биле вклучени во дистрибуција-
та на технологии со двојна употреба 
кои ја ослабнале дигиталната приват-
ност, често со многу реални физички 
последици.

Во обид да се справи со трендот, 
Специјалниот известувач за слобода 
на изразување на ООН, Дејвид Кеј, 
повика на глобален мораториум за 
продажба на технологија за надзор, 
истакнувајќи дека „државите и ин-
дустријата соработуваат во ширење-
то на технологијата што предизви-
кува непосредна и редовна штета на 
поединци и организации кои се од 
суштинско значење за демократски-
от живот“.

И покрај ова, пазарот за набуду-
вање останува непроменлив, давајќи 
дополнителни докази за потребата 
од воспоставување на обврзувачки 
стандарди, овластување на надна-
ционалните тела и поттикнување 
на колаборативен пристап преку кој 
приватниот сектор, граѓанското опш-
тество и државите можат да работат 
ефикасно заедно за да ги заштитат 
човековите права преку интернет.

Сега, повеќе од кога и да е, има 
потреба од глобално движење кое ја 
истакнува испреплетената природа 
на физичкиот и дигиталниот живот 
на граѓаните.

Првиот чекор на овој процес бара 
актерите вклучени да бидат отворени 
во врска со нивната улога во падот на 
слободите на Интернет, проследено 
со заеднички напор да соработуваат 
меѓусебно за да се заштитат дигитал-
ните права.

Ако не, дигиталните дистопии 
наскоро може да станат норма, на-
место исклучок.

http://news.trust.org/item/20191118163809-gz8ew
http://news.trust.org/item/20191118163809-gz8ew
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Дојче веле: Фондацијата Конрад 
Аденауер работеше интензивно цела 
година на студија за јавните радиоди-
фузери во југоисточна Европа. Кои се 
клучните наоди?

Ситиг: Објавивме книга за јавните 
радиодифузери во југоисточна Европа 
заедно со репрезентативна анкета за 
моменталната ситуација. Според наше-
то мислење два наоди се многу важни: 
две третини од публиката велат дека 
јавните радиодифузери се важен дел 
од демократијата. Истовремено, речиси 
65 проценти од публиката верува дека 
овие медиуми се предмет на политичко 
влијание. Ова ја потврдува критиката 
изазена оваа година на демонстрациите 

во Србија, Црна Гора, Хрватска и 
од пред неколку недели во 
Бугарија. 

Дојче веле: Според 
патените критики 
јавните радиодифу-
зери/сервиси не 
можат да дејству-
ваат слободно, и 
се сметаат како 
гласноговорници 
на властите и от-
тука известуваат 
еднонасочно. Како 
јавните сервиси можат 
да ја извршат мисијата за 
која се основани – претставу-

вање на сите делови од општест-
вото кога се перцепираат и 

се користат како алатка 
на властите?

Ситиг: Два фак-
тори особено јасно 
го прават видливо 
политичкото влија-
ние. Првиот е повр-
зан со надзорните 
одборо, односно 
советите на јавните 

радиодифузери кои 
ги бира парламентот 

или некоја друга др-
жавна институција. Ова 

секако создава зависности. 

Јавните сервиси се под 
политичко влијание

ПО ЕДНОГОДИШНАТА СТУДИЈА ЗА ЈАВНИТЕ РАДИОДИФУЗЕРИ ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА

Зависноста 
на јавните медиуми во 
југоисточна Европа од 

владеачките структури 
сеуште е многу силна. 

Германија би можела да биде 
модел за поголема социјална 
застапеност, вели Хендрик 

Ситиг во интервју 
за Дојче Веле 
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вање на сите делови од општест-
вото кога се перцепираат и 

се користат како алатка 
на властите?

Ситиг: Два фак-
тори особено јасно 
го прават видливо 
политичкото влија-
ние. Првиот е повр-
зан со надзорните 
одборо, односно 
советите на јавните 

радиодифузери кои 
ги бира парламентот 

или некоја друга др-
жавна институција. Ова 

секако создава зависности. 

Јавните сервиси се под 
политичко влијание

ПО ЕДНОГОДИШНАТА СТУДИЈА ЗА ЈАВНИТЕ РАДИОДИФУЗЕРИ ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА
Овие тела треба да го отсликуваат 
општеството и да можат слободно 
да ги носат своите одлуки, како што 
е на пример изборот на директори. 
Второ, најголем дел од јавните сер-
виси се финансирани или сибвенци-
онирани целосно или делумно од 
државниот буџет. Дополнително, 
често има недостаток на средства 
и нема перспектива за финансиска 
стратегија која ќе им дозволи на 

јавните сервиси да прават подолго-
рочни планови.

Дојче веле: Значи имаме созна-
нија за тоа каде лежи проблемот. 
Што може да се направи за да се 
промени оваа ситуација?

Ситиг: Нашата студија ја гледа-

ме како основа за можни проекти 
во иднина и сакаме да дадеме пот-
тик за реформи во системите за јав-
ните радиодифузери во југоисточ-
на Европа. Во изминатите неколку 
месеци имав разговори со повеќе 
директори. Фер е да кажам дека си-
туацијата секаде е критична. Како 
програма за медиуми ние ја нудиме 
нашата поддршка со искуства од 
Германија. Ние промовираме дија-

лог помеѓу раководителите на јав-
ните сервиси, надзорните одбори и 
политичарите. За да се оствари ова, 
планираме нови проекти следната 
година. 

Дојче веле: Една клучна поен-
та од резултатите од ова истражу-

вање е прилично јасна: прашањето 
за кредибилитет. Во време кога 
јавните медиуми се перцепирани 
како инструменти на владата и на 
државата, недостасува независнос-
та. Ако истражувањето има дадено 
некаков поттик, тогаш има некаков 
впечаток дека властите ќе проме-
нат нешто околу ова...

Ситиг: Ова е долготраен процес 
кој оди рака под рака со целосна-
та демократска трансформација на 
овие поранешни социјалистички 
земји. За жал, ова исто така е повр-
зано со повторувачките тенденции 
за враќање кон авторитаризмот. 
Дополнително, довербата во ме-
диумите тука е многу ниска, исто 
и во јавните радиодифузери. Треба 
да биде јасно дека поради нивната 
општествена одговорност, радио-
дифузерите не се пиони во полити-
ката. Конечно, тие треба да бидат 
извор на кредибилно и објективно 
известување. Во денешната ситу-
ација на фрагментирана сцена на 
дигиталните медиуми ова е поваж-
но од кога и да е. 

Дојче веле: Исто така некој 
може да поентира со следнава ере-
тичка теза: За 30 години од демок-
ратизацијата јавните сервиси не 
станаа понезависни и блискоста со 
државата уште повеќе се зацврсти. 
Не ли би било подобро да се ра-
сформираат?

Ситиг: Не, сметам дека јавните 
радиодифузни сервиси се важен 
дел од демократското општество 
– ако можат да функционираат не-
зависно. Во оваа смисла, јас би са-
кал Европската Унија од поблиско 
да го анализира ова прашање. Ова 
исто така се однесува на Европска-
та Радиодифузна Унија (ЕБУ) и на 
нашите јавни сервиси во Германиа. 
Нивните колеги тука имаат потреба 
од целата поддршка која може да ја 
добијат. Мене ми изгледа дека југо-
источна Европа многу често е пот-
ценета. 

*Хендрик Ситиг е прв човек на 
медиумската програма за Југоис-
точна Европа во Фондацијата Кон-
рад Аденауер од октомври 2018 
година. Програмата е со седиште во 
Софија и покрива десет земји. 

https://www.dw.com/en/media-expert-hendrik-sittig-broadcasters-in-south-east-europe-are-getting-politically-influenced/a-51475316
https://www.kas.de/documents/281902/281951/A+Pillar+of+Democracy+on+Shaky+Ground+%E2%80%93+Public+Service+Media+in+South+East+Europe.pdf/df97d28c-370d-fb7c-fd37-044c5d960389?version=1.2&t=1574162094622
https://www.kas.de/documents/281902/281951/A+Pillar+of+Democracy+on+Shaky+Ground+%E2%80%93+Public+Service+Media+in+South+East+Europe.pdf/df97d28c-370d-fb7c-fd37-044c5d960389?version=1.2&t=1574162094622
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ИСТРАЖУВАЊЕ НА АРТИКЛ 19

Слободата на изразување 
во светот е на најниско ниво 

во последните 10 години

Правните закани 
за слободата 
на изразување 
продолжуваат да 
постојат во повеќе 
земји, се вели во 
извештајот, „од 
нејасни и општи 
национални закони 
за безбедност 
до закони кои 
прекумерно го 
ограничуваат 
изразувањето на 
интернет, како и нови 
рамки кои делегираат 
блокирање и отстранувањ на 
онлајн платформи, кое често се 
прави без транспарентност и 
одговорност“
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Според најновото истражување 
на британската невладина ор-
ганизација Артикл 19 (имену-

вана според еден од членовите на 
Универзалната декларација за чо-
векови права), слободата на изразу-
вање мерена глобално го достигна-
ла најниското ниво во последните 
10 години, пишува Метју Инграм за 
Колумбија Џоурналисм Ривју.

Овој пад според истражување-
то се должи на „дигиталниот ав-
торитаризам“ и заканите кон нови-
нарите. Владите во голем број на 
земји го зголемија следењето преку 
интернет, цензурата на содржини-
те, како и санкционирањето нане-
пожелното однесување, се вели во 
извештајот на Артикл 19. 

Истражувањето нотира дека 
иако имало подобрувања во се-
вкупната слобода на изразување 
низ целиот свет помеѓу 2008 и 2013 
година, во наредните пет години 
овие придобивки еродирале. Спо-
ред анализата на Артикл 19 повеќе 
во 65 земји со вкупно население од 
над 5 милијарди луѓе во последни-
те 10 години е забележан пад на 
слободата на изразување. 

Истражувањето е направено 
според пет клучни критериуми за 
слободата на изразување: 1) граѓан-
ски простор, кој ги зема предвид 

Слободата на изразување 
во светот е на најниско ниво 

во последните 10 години

https://www.cjr.org/the_media_today/freedom-of-expression-study.php
https://www.article19.org/xpa-2019/
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индикаторите поврзани со можнос-
та индивидуалците и граѓанските 
организации да се здружуваат и да 
бидат активни; 2) дигитално, кри-
териум кој ја мери цензурата на 
интернет и слободата за дискусија 
онлајн и модерирањенаонлајнсодр-
жините; 3) Медиуми, критериум 
кој ги мери факторите како што се 
владина цензура и само-цензура; 
4) Заштита, критериум кој ги мери 
заканите по безбедноста на нови-
нарите и другите комуникатори и 
активистите за човекови права; и 
5) Транспарентност, критериум кој 

анализи-
ра дали зако-
ните се транспа-
рентни и е зајакната 
нивната примена и дали 
има ефикасни надзорни 
тела, непристрасна јавна адми-
нистрација и така натаму. 

Правните закани за слободата 
на изразување продолжуваат да 
постојат во повеќе земји, се вели во 
извештајот, „од нејасни и општи на-
ционални закони за безбедност до 
закони кои прекумерно го ограни-
чуваат изразувањето на интернет, 
како и нови рамки кои делегираат 
блокирање и отстранувањ на онлајн 
платформи, кое често се прави без 
транспарентност и одговорност“. 

Овој последен коментар многу 
јасно е дека е насочен кон Фејсбук, 
Твитер и Јутјуб, кои веќе подолг 
период се критикувани за нивни-
те слабо објаснети и често опасни 
обиди за блокирање на говорот на 
омраза и друго лошо однесување. 
Според Артикл 19, слободата на 
медиумите и дигиталната слобода 
на изразување „се на најниско ниво 
во споредба од пред 10 години во 
сите региони во светот освен на 
Среднот Исток и во Северна Аф-
рика“. Извршниот директор Томас 
хјуз рече дека многу од заканите 
не се нови – насилство од држава-
та, судски малтретирања и слично, 
но организацијата исто така има 
забележано зголемување на бројот 
на влади кои „користат дигитална 
технологија за да ги следат своите 
граѓани, да ги огранича содржините 

и да ги прекинат комуникациите“. 
Од Артикл 19 велат дека бројот 

на жалби примени во Советот на Ев-
ропа за малтретирање и насилство 
насочено кон новинарите речиси 
секоја година од 2015, кога е започ-
ната програмата на Советот, се уд-
војува. Во 2018 година, 99 новинари 
биле убиени, 21 повеќе отколку во 
2017 година. На крајот на 2018 го-
дина повеќе од 250 новинари биле 

во затвор (исто така зголемување во 
споредба со претходната година) и 
повеќе од 10 проценти од нив биле 
затворени поради објавување „лаж-
ни вести“.

Анализата на Артикла 19 вели 
дека најголем број на пријави за мал-
третирање и насилство доаѓаат од 
Турција, Русија, украина, Азербејџан 
и Франција, и во повеќе од полови-
ната од пријавите се вели дека изво-
рот на заканите е државата. Истра-
жувањето исто така нотира дека во 
2018 година имало јасен тренд кон 
„вербални навреди и јавна стигмати-
зација на медиумите и новинарите 
во многу земји членки, вклучувајќи 
и од избрани официјални лица и тоа 
посебно во предизборието“. 

Еден од најголемите фактори за 
падот на слободата на изразување и 

слободата на печатот според Ар-
тикл 19 е подемот на авторитарни 
лидери во политиката во повеќе 
земји, карактеризирано со стари ли-
дери кои се држат до власта и нови 
лидери кои доаѓаат на власт со иг-
норирање или видоизменување на 
уставите во земјите, потпирајќи се 
на мрежи од кронизам и корупција 
и промовирајчи „цврста форма на 
мнозински популизам, кој исклу-
чува, поларизира и замолчува, оди 
против браните во демократските 
институции и ограничувања“. 


