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УВОДНИК

ФИНАНИСКА ПОМОШ ЗА МЕДИУМИ ЗА ВРЕМЕ
НА КРИЗАТА СО КОВИД-19

Ѕвездан Георгиевски

Жешка новинарска коронска есен
Уште пред тоа да им се случи на економијата, угостителството, туризмот, па и здравството, оваа глобална корона-криза удри
сериозно на една важна општествена дејност, а тој удар, зачудувачки, помалку или повеќе, помина под радарот на јавноста. Првин,
имено, беше погодена – демократијата! Пандемијата на ковид-19
ги затвори луѓето во своите домови, максимално го суспендираше
„светото тројство“ на демократските вредности: размена на стоки,
идеи и луѓе, а во нашите животи внесе и низа други суспензии на
нашите стекнати права (дружења, културни содржини, работнички
права итн.).
Кога говориме за удар врз демократијата, тогаш првенствено
говориме за удар врз информирањето, односно новинарството. Имено, новинарството (информирањето) во овој момент ја има улогата
на супститут за сите суспендирани човекови и демократски права.
Медиумите се оној столб што треба да ги надополни сите други
алтернативни извори на информирање, но и тој што треба да го
спроведе оној дел на јавната дебата што вообичаено им припаѓа на
цивилниот сектор и на парламентите.
Како што тоа вообичаено се случува, Македонија и овојпат е
во една специфична ситуација, многу полоша од земјите во регионот
и од она што го нарекуваме цивилизиран свет. Македонија во кризата влезе без функционалните лостови на демократијата, првенствено без функционален парламент и со влада без соодветен мандат.
Додатна непогода на оваа и онака неубава слика е предизборниот
период што традиционално создава информативна конфузија.
Да се разбереме, македонските медиуми беа девастирани и
во таканареченото „нормално време“, зависни од рекламниот дел од
„маркетиншкиот колач“ и од сопствениот клиентелистички однос
кон центрите на политичката моќ, а со евидентното влегување во
економска рецесија оваа девастација може само да биде интензивирана. Оние медиуми, пак, што пред себе носат некаков предзнак
на независност, секогаш биле на границата на опстанокот, така што
нивното одржување во живот би можело да се толкува како огромен успех. Оваа констатација особено ќе добие на сила во есента
што е пред нас, а кога се очекува економската криза да го доживее
својот климакс. Или, со други зборови, „рекламниот колач“ уште
подрастично да се намали.
Се разбира, сега доаѓаме до поентата – како да се одржи новинарството во време на пандемија, кога ужасно тешко се одржуваше
и во времето без пандемија? И секогаш доаѓаме до најнепопуларниот одговор – помош од државата! Да, новинарството е јавен интерес
и јавно добро, лост на демократијата, и затоа не е необично да биде
помогнато, па дури и финансирано од јавните пари. На една неодамнешна дебата токму за овие прашања министерот Дамјан Манчевски рече дека помошта што Владата ја определила не била буџетски
предвидена, не се знаело дали ќе се добијат кредити или надворешна помош, а сепак била поделена. На барање на ССНМ, Владата ги
ослободи од плаќање придонеси за здравствено и пензиско осигурување во рок од три месеци оние медиуми што не отпуштиле
вработени, не намалиле плати и имаат најмалку тројца вработени.
Ако можеле вакви мерки да се донесат во време на криза, прашање е зошто не би можеле да се донесат во време кога не е криза?
Ако воопшто разговараме за новинарството како јавно добро?

Медиумите известуваат
за здравствената
криза, преживувајќи ја

економската
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кономската криза која ја предизвика пандемијата со коронавирусот не ги заобиколи ниту медиумите кои застанаа во првата
линија на фронтот против опасниот
вирус заедно со медицинските работници.
Социјалната и економска сигурност во услови на двојно зголемен обем на работа и огромниот

здравствен ризик при известување
за теми поврзани со Ковид-19 станаа најголемиот предизвик на новинарите и медиумските работници во речиси сите професионални
медиуми во Северна Македонија.
Соочени
со
намалување
на приходите и ризикот од отпуштање на новинари и медиумски работници, новинарските
организации како ЗНМ и ССНМ
уште во март почнаа да апелираат до Владата да најде начин да

им помогне да ја пребродат кризата со
цел да се задржи нивото на кредибилно
и објективно известување кое беше неопходно во услови на зголемено ширење на
дезинформациите за се што е поврзано со
пандемијата.
Во услови на вонредна состојба и распуштен парламент поради предвремените избори кои во меѓувреме беа одложени, Владата донесе неколку уредби со
законска сила за помош на економијата,
вклучувајќи ја и помошта од 14.500 денари минимална плата за секој вработен за
месеците април и мај, а за која можеа да
аплицираат и медиумите, како и ослободување од плаќање на придонеси за медиумските работници. Управата за јавни
приходи се уште не ги објавила податоците за тоа колку медиуми ја искористиле
оваа мерка. Досега државата издвои над
2,5 милиони евра помош за медиумите
по неколку основи со цел да се справат со
економската криза предизвикана од пандемијата со КОВИД-19.
Со уредбата со законска сила од 30
мај 2020 година, Владата одлучи да пренамени средства од Фондот за помош
и поддршка за справување со кризата
предизвикана од Ковид-19, односно на
петте национални телевизии (Канал 5,
Сител, Алфа, Телма и Алсат-М) како и на
останати шест регионални телевизии кои
имаат дозвола за емитување преку дигитален терестријален мултиплекс, да им
го покрие годишниот трошок кон операторот А1 во висина од над половина милион евра. Но, бидејќи беа опфатени само
неколку телевизии, потегот наиде на негативни реакции од новинарските здруженија, а локалните и регионалните радиодифузери најавија дека ќе штрајкуваат со
делумен прекин на програмата.
ЗНМ и ССНМ сметаа дека оваа одлука ги дискриминираше другите медиуми
и бараа да се опфатат сите радиодифузери кои исполнуваат услови за концесија,
посебно локалните затоа што се од голе-

Владини мерки за помош на медиумите
- По предлог на АЕК, донесена уредба со која радијата се ослободени од трошоците за користење на радиофреквенции кон АЕК и од трошоци за користење
на опрема и услуги што ги користат од
ЈП МРД за 2020 година (100.000 евра);
- Телевизиите кои имаат дозвола да
се емитуваат преку дигитален терестријален мултиплекс се ослободени од
надоместокот за дигитализација за 2020
година, што државата ќе му ја плати на
операторот на дигиталниот терестријален мултиплекс (515.974 евра);
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- Телевизиите кои имаат дозвола
за емитување преку јавна електронска
комуникациска мрежа која не користи
ограничен ресурс, односно кабелските
телевизии или преку сателит се ослободени од трошоците за пренос на сигнал
(дотур на модулации) за 2020 година кои
ги имаат кон операторите кои ги реемитуваат;
- Субвенционирање на придонесите
од задолжително социјално осигурување за вработени во медиумите, кои
работеле и известувале за надминување

на состојбата со КОВИД-19 за време на
вонредната состојба, за месец јуни, јули
и август 2020 година; Под претпоставка
дека речиси сите медиуми ќе ја искористат оваа мерка помошта ќе изнесува над
700.000 евра.
- Медиумите може да ги користат и
сите други мерки и уредби за ублажување на економските последици како
што е мерката од првиот пакет за финансиска поддршка за исплата на платите за месеците април, мај, а сега и за
јуни, во висина од 14.500 денари.

мо значење за информирање на локалните заедници во време на здравствена
криза.
Со оглед на фактот дека новинарите и и медиумските работници се една
од главните алки во борбата против ширењето на коронавирусот и извршуваат
работа од јавен интерес, имаше потреба од посебен пакет мерки кој ќе се однесува на професијата. ССНМ се повика
и на повикот од Европската федерација
на новинари до “националните влади,
Европската комисија и ЕП за брза и координирана акција за поддршка на сите
медиумски работници – вработени,
слободни новинари и самовработени
– како одговор на разурнувачкиот економски удар од глобалната криза во ме-

диумскиот сектор“.
На почетокот на јуни Владата ги
прифати барањата на Синдикатот, а
Министерството за информатичко
општество и администрација (МИОА)
откри дека се подготвуваат нови уредби со кои и радио станиците би се ослободиле од оврската за плаќање на
годишниот надоместок за користење
на фрекфенции кон Агенцијата за електронски комуникации (АЕК).
ДИРЕКТНА ПОДДРШКА ЗА НОВИНАРИТЕ И МЕДИУМСКИТЕ РАБОТНИЦИ
На 11 јуни, Владата донесе уредба
со законска сила за субвенционирање
на придонесите од задолжително со-
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цијално осигурување за вработени во
медиумите кои работеле и известувале
за состојбата со Ковид-19 за време на
вонредната состојба за месеците јуни,
јули и август 2020 година.
Државата целосно ќе ги покрие
придонесите од плата на вработените
во медиумите, вклучувајќи ги телевизиите, радијата, печатените медиуми
и електронските онлајн медиуми под
услови кои претходно ги предложи
ССНМ.
“Оваа мерка ќе можат да ја искористат само оние медиуми кои за време на кризата не отпуштиле ниту еден
работник поради кризата, а не смеат
да отпуштаат ниту за времетраењето
на субвенционирањето. Оние медиуми
кои поради кризата ги намалиле платите на дел или на сите вработени, за да
можат да ја користат мерката, ќе мора
да ја вратат платата на нивото од пред
почетокот на вонредната состојба. Право на оваа мерка ќе имаат медиумите
со најмалку тројца постојано вработени работници и со ова, поддршката ќе

Развиените земји ја зголемија
помошта за медиумите

БИЛТЕН

стигне токму за оние за кои е наменета,
за новинарите и медиумските работници“, рече вицепремиерот Бујар Османи
на презентирањето на сетот мерки.
Министерот без ресор задолжен за
комуникации, отчетност и транспарентност, Роберт Поповски истакна дека при
носењето на одлуките Владата не направила селективност, критериумите се
многу јасни и прецизни и дека тие биле
направени во консултација со ССНМ и
новинарските здруженија.
Оваа уредба ги опфати сите медиуми, но се заснова на начинот на кој тие
се регистрирани согласно законските
прописи.
Кај телевизиите и радијата, оваа помош ќе ја добијат медиумите кои имаат
дозвола за ТВ или радио емитување издадена од АВМУ и се регистрани во Регистарот на телевизии и радио станици
на истата агенција.
Помошта за печатените медиуми
се однесува на оние весници и списанија од општ информативен карактер
кои објавуваат содржини за тековните
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политички, економски, социјални и културни прашања, кои се регистрирани на
територијата на Република Северна Македонија и се наоѓаат во регистарот на
издавачи во АВМУ.
Поддршка ќе добијат и порталите кои имаат веродостоен импресум,
уредник, редакција, контакт податоци и
адреса, кои имаат регистрирано правно
лице во РСМ и транспарентно да ја декларираат својата сопственост.
ССНМ ја поздрави одлуката на Владата да го прифати барањето за субвенционирање на придонесите затоа што
мерката е важен чекор кон подобрување на работничките права. Идејата
за помош произлегува од анализата на
ССНМ дека претходните економски
мерки кои се однесуваа на медиумите
не успеале да ја постигнат целта затоа
што платите на вработените во дел од
медиумите беа намалени, а во одредени редакции беа забележани и отпуштања.
“ССНМ своето барање до Владата
за оваа мерка го темелеше на три прин-

Државата целосно ќе ги покрие придонесите од плата на вработените во медиумите, вклучувајќи ги телевизиите, радијата, печатените медиуми и електронските онлајн медиуми под услови кои претходно ги предложи ССНМ

БИЛТЕН

Соочени со намалување на приходите и ризикот од
отпуштање на новинари и медиумски работници,
новинарските организации како ЗНМ и ССНМ уште во
март почнаа да апелираат до Владата да најде начин да им
помогне да ја пребродат кризата со цел да се задржи нивото
на кредибилно и објективно известување кое беше неопходно
во услови на зголемено ширење на дезинформациите за се
што е поврзано со пандемијата

Меѓународната федерација на новинарите (ИФЈ) и Европската федерација на новинарите (ЕФЈ) го делат ставот дека професионалните
медиуми мора да се третираат како јавно добро и дека новинарите треба да имаат ист статус со медицинските лица, полицијата и другите
професии кои се најизложени во борбата со опасниот вирус. Затоа и
апелираа до владите да најдат начин да им помогнат на своите медиумски организации.
Швајцарската влада одобри итна помош од 57,5 милиони швајцарски франци за медиумите кои имаат пад на приходите од реклами, како
резултат на пандемијата од коронавирусот. Радио и ТВ станиците добија 30 милиони франци, додека весниците за дистрибуција се субвенционираат со 17,5 милиони франци за шест месеци. За истиот период
се издвоени 10 милиони франци за плаќање на претплата за електронски медиуми на швајцарската новинска агенција Keystone-SDA.
Австрија издвои 32 милиони евра помош за медиумите, а Шведска ја зголеми постоечката помош за медиумите за 19 милиони евра.
Данска на медиумите кои имаат загуби од 30 до 50% им покрива 60 до
80% од загубите, како и 75% од платите на медиумските работници ако
медиумот не отпушти ниту еден работник.
Австралиската федерална влада објави дека ќе го поддржи регионалното новинарство и издвои 100 милиони долари вреден пакет мерки како што се даночни олеснувања за телевизиите и радијата.
ципи - начелото дека само социјално и
економски обезбедени медиумски работници може професионално да ја вршат својата задача – навремено, точно и
објективно да ја информираат јавноста,
како и фактот дека целта на секоја економска помош треба да бидат самите
вработени, односно подобрување на
нивната социјално-економска положба
. Третиот принцип се однесува на фактот дека новинарите и медиумските
работници од почетокот на кризата се
на фронтот во борбата против вирусот“,
наведува ССНМ.
Првиот човек на ССНМ, Звездан Георгиевски рече дека со новата уредба
синдикатот издејствувал да нема отпуштања и да се вратат платите на нивото пред почетокот на кризата.
“Според наше убедување сите мерки што дотогаш ги носеше владата беа
за помош на фирмите и многу малку
од тоа се однесуваше на вработените и
луѓето кои го создаваат профитот. Ние
имавме инстинкт дека и овојпат големите медиуми и нивните сопственици
ќе добијат бенефиции и затоа се насочивме на правата во работниот однос.
Како синдикат бевме против директна
финансиска помош на владата во било
кој медиум затоа што тоа остава сомнеж на клиентелизам“, истакна колумнистот и новинар, Звездан Георгиевски.
Претседателот на ЗНМ, Младен
Чадиковски, вели дека финансиската
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на националните телевизии кои по овој
основ, според нив, ќе добијат 78.000
евра за годишен надоместок кон приватниот оператор А1 за вкупни трошоци.
ПОСТОИ РИЗИК МЕРКИТЕ ДА СЕ
СФАТАТ КАКО ПРЕДИЗБОРЕН ПОТКУП

ОЛЕСНУВАЊЕ И ЗА
РАДИО СТАНИЦИТЕ

БИЛТЕН

Владата на последната седница
пред истекот на вонредната состојба ја
измени и дополни уредбата со законска
сила за формирање Фонд за помош и
поддршка за справување со кризата со
предизвикана од Ковид-19 со што ги
опфати и радио станиците и радиоди-
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фузерите кои имаат дозвола за емиту- местоците од страна на Јавното претвање преку јавна електронска комуни- пријатие Македонска радиодифузија
од радиодифузерите кои вршат радио
кациска мрежа.
Со уредбата е изменета и допол- емитување за време на вонредна соснета одлуката за начинот на исплата на тојба. Тоа значи дека ЈП НРД на радио
средствата од сметката за донација на станиците нема да им ги наплаќа троФондот за помош во која се додадени шоците за електрично напојување на
естрадните уметници и радиодифу- нивната опрема преку дистрибутивната
зерите кои од регулаторното тело на- мрежа или пак преку агрегати за цела
2020 година, како и трошоците за закуп
длежно за работите од областа на
на деловен простор на радиорадиодифузија добиле дозИ ССНМ
дифузни објекти на ЈП МРД
вола за емитување преку
јавна електронска кому- и ЗНМ се согласуваат за 2020 година.
Вкупниот износ кој
никациска мрежа што
дека секоја предвидена
ЈП НРД го отстапува,
не користи огранипомош од државата за
односно нема да го
чен ресурс или премедиумите
како основен
фактурира во текот
ку сателит, за надона 2020-та година, за
мест на трошоците
принцип треба да ја има
овие Друштва по сите
за пренос на сигнал
директната поддршка на
основи е 6 милиони
(дотур на модулановинарите и медиумските
денари или 100.000
ции) за 2020 година.
работници, односно
евра. Точната сума ќе
На 66. Владина
развојот на
зависи и од цената и
седница донесена е
потрошената количина на
уредба со законска сила
новинарството
електричната енергија и други
за начин на наплата на надоенергенси при користење на агрегатите во соопственост на ЈП НРД.
Министерот за информаЈП НРД соработува со седум ратичко општество и админидио куќи на ниво на целата држава и
страција, Дамјан Манчевски
најголем дел од нив користат под наем
смета дека целта на Владапростор од неговите антенски столбови
та била да се опфатат сите
медиуми, да нема дискрии напојување со електрична енергија.
минација и фаворизирање
Радијата кои до денот на влегуи да се помогне колку што
вањето
во сила на оваа уредба ги пласе може, а за ефектот од
титле надоместоците, ќе се смета дека
мерките треба да одговоизвршиле плаќање на надоместоците
рат тие кои ги користат
мерките
за 2021 година, согласно Законот за основање на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија.
Оваа одлука дојде во последен час
по реакцијата на Асоцијацијата на приватни електронски медиуми АПЕММ .
Асоцијацијата сметаше дека веќе одобрената сума од Владата за фрекфенција во висина од 5.343 евра е само 10%
од реалниот трошок на радијата за дистрибуција кој изнесува 66.500 евра на годишно ниво, а тоа е премалку во однос

Министерот
за
информатичко
општество и администрација, Дамјан
Манчевски смета дека целта на Владата била да се опфатат сите медиуми, да
нема дискриминација и фаворизирање
и да се помогне колку што се може, а за
ефектот од мерките треба да одговорат
тие кои ги користат мерките.
“Владата во изминатиот период
соочени со кризата предизвикана од
КОВИД-19, во повеќе наврати и преку
различни механизми и пакети мерки, се
обиде да помогне на најпогодените сектори. Во таа група на погодени сектори
секако за жал беа и медиумите, кои во
изминатите неколку месеци беа први
на терен од каде известуваа непречено,
во интерес на граѓаните. Ние дури и би
кажале дека медиумите се најпогоден

та криза. Така што воопшто не станува
збор за таква работа, но интересно е да
се знае дека опозицијата е против помош на медиумските работници во вакви кризни времиња“, додаде Манчевски.
Секоја помош од државата за медиумите може да се сфати како некаков
поткуп, велат од ССНМ. Брзите решенија беа неминовни поради КОВИД-19,
но некаква долгорочна поддршка за
новинарството или за оние медиуми
на кои им е навистина неопходна, а кои
придонесуваат сериозно за демократскиот амбиент и информирањето на
граѓаните (како локалните на пример)
не смее да биде донесене без долга и
детална дебата на сите клучни чинители.

АВМУ ПРВА СО ДОНАЦИЈА
ЗА РАДИОДИФУЗЕРИТЕ
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги одлучи да додели
прилично висока сума за справување со
последиците од коронавирусот уште
на почетокот на економската криза, односно во средината на март кога пандемијата почна да зема замав и во нашата
земја.
АВМУ тогаш одлучи да додели финансиска помош од околу 1,7 милиони
евра (105 милиони денари) наменета
за радиодифузерите, Министерството
за здравство и Министерството за внатрешни работи.
Најголемиот дел од средствата или
1,67 милиони евра (103 милиони денари) се доделија на радиодифузерите и
тоа: 1,19 милиони евра (73 милиони денари) на радиодифузерите (комерцијални и непрофитни) коишто во моментов
вршат телевизиско или радио емитување и 487.000 евра (30.000.000,00 денари) на Јавниот радиодифузен сервис
Македонска радио телевизија (МРТ).
Овие средства беа наменети за заштита на своите вработени преку набавка на заштитни средства, за трошоци
поврзани со производство, набавка и
емитување на програма, за санирање
на негативните последици врз нивното
економското работење поради коронавирусот и овозможување нивно непречено функционирање.
Средствата за радиодифузерите се
распределени на следниов начин: на
сите радиодифузери, кои во 2019 година и во 2020 година го имаат платено
годишниот надоместок за телевизиско
или радио емитување на сметката на
АВМУ, ќе им биде вратен уплатениот износ за надоместокот за дозвола за 2019
и за 2020 година, намален за износот на
данокот на додадена вредност. Вкупниот износ на средства кои се доделуваат
по овој основ е нешто над еден милион
евра (65.099.000,00 денари); на радиодифузерите на кои рокот за плаќање
на годишниот надоместок за дозвола
им доспева по донесување на одлуката за донација, и тоа до крајот на 2020
година, Агенцијата нема да го побарува
годишниот надоместок, туку ќе им издаде фактура чија висина соодвествува
само на износот на данокот на додадена
вредност. Вкупниот износ на средства
кои се доделуваат по овој основ е над
100.000 евра (7.901.000,00 денари).
Со сите субјекти, Агенцијата склучи договори за донација кои стапија
на сила веднаш по потпишувањето од
страна на договорните страни и почнаа
да се применуваат по добиеното позитивно мислење за јавниот интерес од
страна на Министерството за правда.
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помош за Ковид-19 кризата, плус парите за медиумите од изборната кампања
од над три милиони евра изнесуваат
помеѓу 20 и 30 проценти од маркетинчкиот колач.
„Тоа не се малку пари, но проблемот е што не се мерливи ефектите од
оваа помош“, вели Чадиковски.
И ССНМ и ЗНМ се согласуваат дека
секоја предвидена помош од државата
за медиумите како основен принцип
треба да ја има директната поддршка
на новинарите и медиумските работници, односно развојот на новинарството.

Во најголем дел од барањата на
медиумите и новинарските организации, Владата излезе во пресрет со неколку пакети на мерки. Но сите одлуки
за помош за справување со кризата се
донесени со уредби со законска сила за
време на вонредна состојба од техничка
влада која треба да ги организира изборите на 15 јули, па секоја од нив може
да биде сфатена како предизборен поткуп и да биде предмет на политичка
пресметка помеѓу најголемите партии.
А, почетокот на изборната кампања е и
причината што дел од менаџерите на
најголемите медиуми не сакаат да ги
оценуваат економските мерки и ефектот од нив за да не бидат протолкувани
погрешно и да не биде загрозен интегритетот на медиумот со кој раководат.

сектор, со оглед на тоа што другите погодени сектори не работеа за време на
кризата, за разлика од медиумите кои
мораа да продолжат да работат со ист,
па во одредени случаи и со зголемен
капацитет и ризик“.
Министерот Манчевски вели дека
неселективниот пристап е доказ дека
финансиската помош за медиумите не
е никакво влијание врз нив.
“Нормалното функционирање на
медиумите е столбот на една демократија, а навременото информирање
на граѓаните особено во време на пандемија е од суштинско значење. Оттука, а имајќи го предвид неселективниот пристап, одговорно тврдам дека не
станува збор за никаков поткуп. Помош
обезбедивме за сите погодени сектори
и логично беше да се обезбеди помош
и за медиумите. Треба да се потсетиме
дека ние влеговме во изборен процес
без никаква помош за медиумите пред
настапување на здравствената криза.
Ако имавме било каква намера за поткуп или влијаење на медиумите, тоа
ќе го направевме и пред здравствена-

Пандемијата покажа дека локалните
вести се поважни од кога и да е
БИЛТЕН
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а време на пандемијата со коронавирусот, Ед Јонг, вработен во
„Атлантик“ напиша импресивна серија на детални текстови
за вирусот кој ја предизвикува болеста
КОВИД-19 и за често збунувачките детали за тоа како се шири, за тоа што велат здравствените експерти што треба
да правиме и што државите всушност
прават (или не прават). Минатиот месец
магазинот го објави неговиот последен
текст со наслов: „Американската збуну-
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Според извештајот
Брукинг, дури 37 од
државите кои пријавиле
случај на заболен со
КОВИД-19 го изгубиле
својот локален весник
во последните 15 години
(иако, Џош Бентон
од Новинарската
лабораторија Ниман
забележува дека има
добри причини да
се биде скептичен
за оваа специфична
статистика)

ките. Но, што се случува со оние
кои живеат во помалите градови,
особено во оние делови каде што
ширењето на вирусот не опаѓа,
туку напротив се засилува? Како
на пример во Тексас и Северна Каролина? За среќа во Тексас постои
Тексас Трибјун, непрофитен медиум кој е посветен на покривање
на државата, на истиот начин на
кој ПроПублика покрива теми од
национално значење. Но, не сите
држави имаат нешто како ова,

има изблици на квалитетни вести
на локалниот новинарски фронт,
како што е неодамнешното отворање на непрофитниот БриџДетроит, финансирано со пет милиони долари од Фондацијата Најт и
други, или вестта дека екс-директорот на Гугл, Ерик Шмит и него-

нот функционира и дека вирусот
наскоро ќе го снема.
Неколку практични примери
за важноста на локалните вести:
Работење од дома, надвор
од големите градови. Новинарите кои работеа во редакциите
во Њујорк или Вашингтон мораа
да известуваат од дома и во некои случаи тоа беа државите или
градовите од кои потекнуваат.
Според Ричард Тофел од ПроПублика, тоа создало некои неочекувани придобивки.
„Распрсната работна сила
си има свои предизвици, но
исто така и значајни придобивки. Една од нив е
дека како национална
организација, тоа и
тоа како помага за
да имаме порас-

од американската историја е занемарен, пишува Виктор Пикард,
професор на Универзитетот Пенсилванија, Аненберг школа за
комуникации и автор на книгата
„Демократија без новинарство?“
На почетокот на овој век, вели
тој, Лос Анџелес експериментираше со општински весник: медиум
во сопственост и финансиран од
даночните обврзници. Весникот
беше популарен, но не траеше
долго. Според некои извештаи
весникот бил жртва на клеветничката кампања започната од ривалските комерцијални весници.
Не е само во САД. И други
земји исто така се соочуваат со
истите предизвици со кои се соочува
локалното новинарство.
Според извештај на Гардијан, во
Австралија повеќе од 150 редак-

Одвреме-навреме има изблици на квалитетни вести на локалниот новинарски
фронт, како што е неодамнешното отворање на непрофитниот Бриџ Детроит,
финансирано со пет милиони долари од
Фондацијата Најт и други, или вестта
дека екс-директорот на Гугл, Ерик
Шмит и неговата сопруга донирале 4,7
милиони долари на медиумска мрежа
предводена од Националното Јавно Радио,
насочени за покривање на области кои ретко
стигаат во медиумите. Но, ваквите објави се ретки и
далеку од доволни
сат пред
се од тоа
„колку
се
вклучени
и
посветени граѓаните“.
За сите кои
живеат во Њујорк,
известувањето за тоа како
градоначалникот Бил де Бласио и гувернерот Ендрју Куомо
ја одложија наредбата за затворање-делумно поради нивната
меѓусебна борба за моќ – беше
всушност лесно достапно затоа
што медиуми како ПроПублика
и Њујорк тајмс пишуваа за тоа и
укажуваа на влијанието на одлу-

всушност повеќето немаат.
Тоа не значи дека овие држави
немаат весници или други медиуми кои не произведуваат добро
новинарство, како на теми поврзани со вирусот така и на други
теми, но многу од нив толку често кратеа на ресурси што нивниот
капацитет беше ограничен и пред
пандемијата. Одвреме-навреме

вата сопруга донирале 4,7 милиони долари на
медиумска мрежа предводена од
Националното Јавно Радио, насочени за покривање на области кои
ретко стигаат во медиумите. Но,
ваквите објави се ретки и далеку
од доволни.
Дури и да има единствен наратив околу коронавирусот, би
требало да се напрреварува со
постоечкиот некохерентен национален наратив – оној кој доаѓа од
Претседателот и од Белата куќа
и кој вели дека се е во ред, дека
борбата против вирусот се одвива
според планот, дека нема недостаток на лекови, хидрохлороки-

пространет пристап и поразноврсни перспективи“, изјави Тофел за
Си-Ен-Ен.
Даночните обврсници како
сопственици: Додека медиумската индустрија бара алтернативни
модели за финансирање на локалното новинарство, еден многу
значаен и интересен експеримент

ции привремено или засекогаш
затвориле од 2019 година наваму, вклучувајќи ја и редакцијата
на Базфид. Повеќе таканаречени
фамилијарни медиуми затворија
целосно, вклучувајќи ги Кејо и Торес њуз, кој престана да се печати
по 60 години, како и сто години
стар дневен весник во северниот
дел на Австралија кој беше затворен од сопственикот – Групацијата Елиот Њуспејпер.
Извор:
Колумбија џоурналисм ривју
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вачка пандемија создава поголеми проблеми“. Во овој текст, Јонг
анализира како вирусот различно
ги допира различните држави. Во
некои бројот на нови случаи веќе
подолго време се намалува, што
укажува на тоа дека тие имаат некаква контрола (барем за сега). Во
други, пак, бројот на нови случаи
расте, додека во трети кои забележаа пад на бројот на заболени
сега се соочуваат со нов врв. Јонг
во својот текст објаснува:
„Коронавирусот во различни
држави во САД се шири различно, со што предвидувањата, контролата и разбирањето на кризата ги прави многу тешки“.
Според уредникот на Колумбија џоурналисм ривју и издавач,
Кајл Поп, една од последиците
на оваа збунетост е дека кредибилитетот на локалните вести и
информации стана поважен од
кога и да е. Едноставно нема
шанси за единствен и целосен национален наратив во
врска со вирусот или како
се одвива справувањето со
него (или несправувањето),
затоа што не изгледа исто во
секоја држава или дури и во
секој град. И овој податок го
прави наглиот пад на локалните
медиуми уште попроблематичен
и потенцијално опасен. Според
извештајот Брукинг, дури 37 од
државите кои пријавиле случај
на заболен со КОВИД-19 го изгубиле својот локален весник во
последните 15 години (иако, Џош
Бентон од Новинарската лабораторија Ниман забележува дека
има добри причини да се биде
скептичен за оваа специфична
статистика).
Ако вирусот повторно се врати
и државите треба повторно да се
затворат, Јонг вели дека „луѓето
најверојатно нема да ги следат
препораките бидејќи ќе бидат дезинформирани и нема да имаат
доверба“. Според здравствените
антропологисти мерките кои се
потребни за сопирање на вирусот-тестирање, пронаоѓање на
контактите и така натаму-зави-

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДИГИТАЛНИ ВЕСТИ 2020

НЕПРИСТРАСТНИ ВЕСТИ
Покрај сите анализи на
прашањата за доверба, повеќето луѓе, или оние кои извештајот ги нарекува ‘тивко
мнозинство’,
преферираат
како што тие ги нарекуваат –
‘објективни’ вести. Авторите
на извештајот не го имаа поставено ова прашање од 2013
година, од кога мислењето и
отворените ставови за известувањето на медиумите забележа пораст. Во девет земји

Според
Ник Њузман постар истражувач соработник,
сериозноста на кризата
ја засили потребата за
кредибилно, точно новинарПРИВРЕМЕН СКОК
ство кое ќе ги информира и
НА ДОВЕРБАТА
образува граѓаните, но исто
така не потсети и колку
Пандемијата со коросме
отворени за заговори и
навирусот изгледа како да
дезинформации
понуди привремено одложување на надолниот тренд на
довербата кон медиумите.
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Само 38 проценти од луѓето рекле дека им веруваат на
вестите постојано. Помалку
од половина – 46 проценти
рекле дека му веруваат на
својот омилен извор на вести.
Само шестмина од нив рекле
дека можат да им веруваат на
„повеќето вести најголем дел
од времето“. Но, работите сериозно се промениле веднаш
по избувнувањето на пандемијата. Само малку поразлично прашање поставено во Април, за нивото на доверба во
информациите за коронавирусот покажа доверба во медиумите од 59 проценти, речиси
еднакво како и довербата во
националните влади.
Од април 2020 довербата
во медиумското покривање
на КОВИД-19 беше релативно високо во сите држави, на
слично ниво со довербата во
владите и далеку повисоко од
довербата во индивидуалните
политичари. Кога станува збор
за информации за КОВИД-19,
довербата во медиумите беше
повеќе од двојно поголема од
онаа во социјалните мрежи,
видео платформите или сервисите за пораки.

Социјалните мрежи од една третина од населението се користат за информации и вести

Ни требаат нови бизнис
модели за новинарството
каде што беше истражувано,
сите одговори беа дека се преферираат вести од извори без
„гледна точка“. Преференциите се најсилни во Германија,
Јапонија, Обединетото кралство и Данска. Сите овие „се
земји со силни и независни
јавни радиодифузери“, пишува во извештајот. За споредба, во САД, „каде што
и политиката и медиумите
станаа значително поларизирани во последните години“,
многу повеќе луѓе рекле дека
сакаат вести кои ја делат нивната гледна точка.

ДЕЗИНФОРМАЦИИ
Глобалната загриженост за
дезинформациите и денеска е
голема. Дури и пред кризата со коронавирусот, повеќе
од половина од испитаниците рекле дека се загрижени
за тоа кои вести се точни или
неточни на интернет. Домашните политичари се единствениот, најчесто именуван извор
на дезинформации, иако во
некои земји, вклучувајќи ги и
САД, луѓето кои се самоидентификуваат како десничари се
понаклонети да ги обвинуваат

медиумите. Фејсбук се смета
за главен канал за ширење на
лажни информации речиси во
сите земји.
ЛОКАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ
ВЕСТИ
Во повеќето земји локалните весници и нивните
веб-страници остануваат главен извор на вести за одреден
град или регион, стигнувајќи
до четворица од 10 (44%)
граѓани неделно. Податоците,
пак, покажуваат дека во многу од испитуваните пазари,

и локалните и регионалните
вести генерално стојат многу добро во однос на довербата. Но, Фејсбук и другите
социјални медиуми сега се
користат од речиси третина
(31%) од граѓаните за вести и
информации, што става притисок врз компаниите и нивните
бизнис модели. Иднината на
локалните вести е неизвесна и без поголема поддршка
(јавна) понатамошни затворања и трошоци се неизбежни.
„Кризата во локалните медиуми ќе стане се полоша, со
повеќе повици за поддршка

од владите и технолошките
компании, заедно со сите проблеми кои ова ги носи во поглед на медиумската независност“, пишува во извештајот.
Додека пандемијата ја зголеми
важноста за демократијата од
точни и релевантни информации и известување на локално
ниво, според извештајот има
голема разлика во интересот
за локалните вести во зависност од тоа дали државата има
федерален или централизиран
систем на владеење. Шансите за локалните медиуми да
преживеат исто така зависи од
иновативните начини за поврзување со (младата) публика
онлајн.
Според наодите, долгорочното постоење на локалните вести ќе зависи од пронаоѓањето на нови и оддржливи
бизнис модели, привлекување
на нови генерации на корисници и брзото префрлување
кон онлајн содржини и вклучувањето на публиката. Локалните медиуми ќе мора да
покажат дека се креативни и
храбри за да можат брзо да реагираат на брзо променливата
технологија. Без поддршка, понатамошни затворања и големи кратења на работни места
се неизбежни.
ИНОВАЦИИ И ПРОМЕНА
НА КОНЗУМИРАЊЕТО
НА ВЕСТИ
Кога се зборува за промена
на бизнис модели, извештајот
смета дека во фокусот е зголемувањето на потребата за
плаќање за содржини од страна на читателите. Ова е пред
се, но не и само поради драстичниот пад на приходите од
реклами поради КОВИД-19
кризата. Во последната година
само мал број на големи дигитални медиуми имаат зголемување на бројот на читатели
преку претплата. Зголемената
употреба на подкасти и аудио, особено меѓу младите
е фасцинантна, но исто така
многу се разликува од земја до
земја (прва е Турција, на дното е Обединетото Кралство).
Инстраграм најверојатно ќе го
надмине Твитер како извор на
вести со оглед на тоа што од
2018 година двојно се зголемени корисниците. За време на

КОВИД-19, издавачите наоѓаа
различни начини да ги прикажат и испитуваат податоците.
Но, значајна ќе биде поголемата ефикасност за дистрибуција на формати како видео,
подкаст, електронска пошта и
нотификации, кои можат многу да помогнат. Сепак, многу
од медиумите продолжуваат
да имаат проблем со поголемо
вклучување на новите генерации и други тешко достапни
групи.
ПЛАЌАЊЕ ЗА ОНЛАЈН
ВЕСТИ
Забележано е зголемување на претплатата за онлајн вести во повеќе земји,
вклучувајќи ја Норвешка со 42
проценти, како и помали зголемувања на опсегот на други
пазари. Сепак, повеќето луѓе
сеуште не плаќаат за онлајн
вести, дури и покрај тоа што
некои издавачи пријавија таканаречен „коронавирус“ скок.
СЛЕДНИТЕ 12 МЕСЕЦИ
„КРИТИЧНИ“ ЗА ИДНИНАТА
НА ВЕСТИТЕ
„Кризата со КВИД-19 јасно ја покажа вредноста на
кредибилни, доверливи вести како за публиката така и
за создавачите на политиките, технолошките компании и
други кои потенцијално можат
да дадат поддршка за независните медиуми. Креативноста на новинарите исто така е
многу важна во пронаоѓањето
флексибилни начини за производство на вести под екстремно тешки околности. Проверката на факти стана многу
важен дел од работењето на
редакциите,
поддржувајќи
ја дигиталната писменост се
пошироко и помагајќи во борбата против многуте теории
на заговор кои се појавуваат
на социјалните медиуми, но
и секаде. Следните 12 месеци ќе бидат многу значајни за
моделирањето на иднината
на медиумската индустрија и
новинарството. Многу медиуми влегуваат во овој период
со како никогаш до сега јасно
знаење за вредноста на нивниот производ, иако првичниот
исход изгледа многу неизвесен.
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Б

ританскиот
Институт
Ројтерс во соработка со
Универзитетот Оксфорд
на средината на јуни го објави
шестиот годишен Извештај за
дигитални вести 2020. Наодите кои се базирани на прашалници направени пред и
за време на пандемијата со
КОВИД-19 покажуваат интересни детали за иднината
на медиумската индустрија,
особено на локално ниво;
анализира промени во конзумирањето вести, суштинското прашање на довербата;
нивото на дезинформирање и
погрешни информации, менувањето на бизнис моделите
и растот на платените содржини, како и новиот однос
кон медиумското покривање,
вклучувајќи ги и климатските
промени.
„Најверојатно кризата ќе
ги забрза долгорочните структурни промени кон подигитални, помобилни медиуми
кај кои повеќе ќе доминираат
платформите“, вели Расмус
Клајс Нилсен, директор на Институтот Ројтерс за изучување
на новинарството во предговорот на извештајот.
Според, Ник Њузман
постар истражувач соработник, сериозноста на кризата
ја засили потребата за кредибилно, точно новинарство кое
ќе ги информира и образува
граѓаните, но исто така не потсети и колку сме отворени за
заговори и дезинформации.
„Новинарите повеќе не
го контролираат пристапот
до информациите, додека се
поголемото потпирање на социјалните медиуми и другите
платформи им дава на луѓето
пристап до широк спектар на
извори и ‘алтернативни факти’,
од кои некои се спротивни на
официјалните совети, заведувачки или едноставно неточни“, вели Њузман.
Според Европската федерација на новинари ова
се најинтересните наоди:

О
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Во време на
КОВИД-19 кризата,
прогнозите за слободата
на печатот се мрачни

категории кои треба да бидат мониторирани:
ЗАКОНИ ПРОТИВ „ЛАЖНИ ВЕСТИ“

Пандемијата
им
овозможи
на владите нов изговор да носат
закони кои го криминализираат
ширењето „лажни вести“, „дезинформации“ или „спинови“ и понуди причина за имплментирање на
нови. Според истражувањето на
Комитетот за заштита на новинари, во последните седум години,
бројот на затворени новинари поради „лажни вести“ или „неточни
вести“ значително порасна.
Карлос Гаио, правник кој живее
во Обединетото Кралство и работи за Иницијативата за правна одбрана на медиумите изјави за КЗН
дека законите за „лажни вести“ ќе
продолжат да се шират како што
владите ќе се обидуваат да ги контролираат пораките во врска со
вирусот, и со тоа ќе имаат влијание
врз новинарите и проверувачите на
факти.
„Тоа е многу комплицирана
тема, да забраниш нешто такво, и
тоа е многу, многу опасно“, рече тој.
Дезинформациите се вистински
проблем, но овие правни мерки им
даваат на владите моќ да решаваат што според нив се неточни
вести, и така испраќаат непријатна порака до критичките новинари. Во
САД, Претседателот Доналд
Трамп мно-
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гу често го напаѓа начинот на кој
медиумите ја покриваат кризата со
КОВИД-19 и го користи терминот
„лажни вести“ кога не се согласува
со известувањето, стратегија која
КЗН ја смета за ефективна при дискредитирањето на медиумите и ја
руши довербата на јавноста. Таа е
еден вид на зелено светло за авторитарните владетели да го исмејуваат и гонат печатот во нивните
земји.
ЗАТВОРАЊЕ НОВИНАРИ

Затворањето на новинарите
долго време е тактика на авторитарните влади во обидот да го замолчат критичкото известување.
Најмалку 250 новинари се затворени низ целиот свет според последната годишна бројка на КЗН
од Декември 2019. Со кризата со
КОВИД-19, затворањето може да
биде и смртоносно. Новинарите
се држат во нехигиенски услови и
се присилени да се во близок контакт со други кои би можеле да
бидат заразени. КЗН и повеќе од
190 партнерски организации ги повикаа владите од целиот свет да ги
пуштат сите новинари затворени
поради нивната работа.
Сепак, апсењата продолжуваат.
Во Индија властите во Тамил Науд
на 23 април го уапсија основачот
на СимплиСити, интернет портал,
и го обвинија за прекршување на
Законот за заразни болести и други закони. Порталот објави наводна
корупција во владата поврзана со
дистрибуцијата на храна за време
на пандемијата.
Војската на Јордан уапси двајца
новинари од сателитскиот ТВ канал
Роја на 10 април во врска со извештај за поплаките на работниците околу економското
влијание на полицискиот
час.

БИЛТЕН

дредени опасности со текот
на времето ќе се намалат:
вакцина за КОВИД-19 конечно ќе ги заштити луѓето, вклучувајќи
ги и новинарите, од заразување или
ширење на вирусот. Но, некои од
мерките преземени за ограничување на слободата на печатот, намерно или не, може да продолжат и
во иднина, велат експертите.
Можно е одоговорите на коронвирусот да ја сменат долгорочната
парадигма за новинарството на непредвидливи начини, исто како што
нападите од 11 септември 2001 година, ја забрзаа глобалната експанзија на анти-терористички закони, и
во замена го зголемија бројот на затворени новинари, пракса која продолжува и денеска.
Прекршувањата на слободата
на печатот на глобално нив, кои што
Комитетот за заштита на новинарите ги документираше во врска со
пандемијата може отприлика да се поделат во 10

2

Пандемијата со КОВИД-19 ги стави јавното здравство во хаос, глобалната економија
во шок и владите насекаде во криза. Исто така го преиначи начинот на кој работат
новинарите, и тоа пред се затоа што властите во многу земји заразата ја земаа како
изговор да ги замолчат медиумите, пишува Кетрин Јакобсен за Комитетот за заштита
на новинарите (КЗН).
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СУСПЕНДИРАЊЕ НА СЛОБОДАТА
НА ГОВОР

3

Вонредните мерки на некои влади
го укинаа или суспендираа правото на
говор за време на вонредната состојба.
Уставот на Либерија предвидува
заштита на слободата на изразување и
ја ограничува за време на вонредна состојба и му дава овластувања на претседателот да „суспендира или ограничи
одредени права, слободи и гаранции“ за
време на вонредна состојба каква што
беше објавена на 11 април.
Хондурас, пак, на 16 март прогласи привремена вонредна состојба која
суспендира некои членови од Уставот,
вклучувајќи го и тој што го штити правото на слобода на изразување.

Војници во Гана задолжени за спроведување на мерките против пандемијата во два одделни инциденти во
април нападнаа новинари.
УСЛОВИ ЗА АКРЕДИТАЦИИ
И ОГРАНИЧУВАЊА НА СЛОБОДАТА
НА ДВИЖЕЊЕ

Властите им ја ограничија слобода
на движење на новинарите, така што
доколку тие сакаат да известуваат за
време на полициски час, или да влезат

инциденти во Хидерабад и Делхи на 23
март додека тие оделе или се враќале
од работа, и покрај тоа што националните власти објавија дека новинарите
се ислучени од ограничувањата на движењето.
Во Нигерија властите бараа новинарите да носат важечка картичка за
идентификација за да се движат во областите со полициски час, вклучувајќи
го и главниот град Абуџа, и утврдија
дека само 16 новинари може да имаат
пристап до претседателската вила.

„Владите ќе прават такви услови за
функционерите за што помалку да можат да даваат информации. Пристапот
до информациите ќе трае подолго и ќе
биде многу покомплицирано новинарите да влегуваат во јавни места поради
ризик од заразување“, вели Гаио.
Бразилскиот Претседател Жаир
Болсонаро на 23 март потпиша уредба
со сила на закон, која ги суспендира роковите за властите и институциите да
одговорат на барањата за информации.
Гувернери и градоначалници во
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ваа поголема можност да известуваат
критички од локалните медиуми.
Кина и САД си играа пинг-понг со
пристапот на новинарите во почетокот
на 2020 година.
Во февруари, Кина протера тројца
новинари на Вол стрит журнал, најверојатно поради одмазда за еден наслов
на колумна во врска со КОВИД-19. Во
март, САД воведе ограничување од 100
визи за членови на кинеските државни
медиуми. Кина се одмазди со одземање
на визата на најмалку 13 новинари од

Властите во повеќе земји ја прекинаа дистрибуцијата на весници и печатењето со изговор кој го нарекуваа обид
за прекин на ширењето на КОВИД-19.
Во други земји, медиумските регулатори блокираа веб-страници или отстрануваа текстови со критичка содржина.
Јордан, Оман, Мароко, Јемен и
Иран се земјите кои ја прекинаа дистрибуцијата на весниците уште во Март.
Таџикистан на 9 април ја блокираше независната веб-страница Акбор, и
тоа веднаш откако известуваше критички против владата.
Рускиот медиумски регулатор, Роскомнадзор, нареди радио станицата
Ехо Москва да тргне интервју со експерт за заразни болести, а веб-страницата Говорит Магадан да тргне текст за
локална смрт од пневмонија.

4

ВОНРЕДНИ МЕРКИ

БИЛТЕН

ЗАКАНИ И МАЛТРЕТИРАЊЕ НА
НОВИНАРИ, И ОНЛАЈН И ОФЛАЈН

И владини претставници и обични
граѓани на критичкото известување за
пандемијата истовремено одговорија
со насилство и закани. Во земјите каде
што околината за известување беше
веќе опасна, ситуацијата уште повеќе се
влоши.
Лидерот на Чеченија, Рамзан Кадиров, се закани на новинарка од Новаја
Газета откако таа на 12 април напиша
дека Чеченците престанале да пријавуваат симптоми на коронавирусот од
страв да не бидат етикетирани као „терористи“.
Новинари од Хаити беа нападнати
од неидентификуван човек во владината Канцеларија за идентификација на 2
април, каде што биле за да ги истражат
наводите дека канцеларијата не ги почитува препораките за социјално дистанцирање.
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во болници за да имаат директен увид
во здравствената нега. Понекогаш медиумите добиваат специјален пристап,
но условите медиумските професионалци да имаат акредитации издадени
од владината прес-служба им овозможува на лидерите да решат кој може да
се смета за новинар.
Истражувањето на КЗН покажува
дека ова отвора можност за оние кои не
се дел од поголема медиумска куќа или
оние кои критички известуваат за властите да не добијат пристап.
Индиската полиција нападна најмалку четири новинари во три одделни

ОГРАНИЧЕН ПРИСТАП ДО
ИНФОРМАЦИИ

Законите за слободен пристап до
информации кои им овозможуваат на
новинарите да бараат податоците од
властите беа суспендирани. Владините состаноци и седници на кои обично
новинарите имаат пристап се префрлија
онлајн со различни нивоа на пристап
за медиумите. Во САД, антагонизмот
на Трамп кон новинарите постави лош
пример за САД и за локалните претставници на власта.
Според Гаио, овие трендови најверојатно ќе продолжат:

САД создадоа хаос во пристапот на
медиумите на прес-конференциите насекаде во земјата. Во Флорида, гувернерот на 23 март му забрани на еден
репортер да присуствува на прес-конференција, откако таа праша за мерките
за социјално дистанцирање.

САД и тоа од Њујорк тајмс, Вашингтон
пост и Вол стрит журнал.
Египет, пак, го избрка репортерот
на Гардијан, Рут Михаелсон како одмазда за неговиот извештај од 15 март кој
фрли сомнеж на владината официјална
статистика за пандемијата.

ПРОТЕРУВАЊЕ И РЕСТРИКЦИИ
ЗА ВИЗА

СЛЕДЕЊЕ И ПОТРАГА
ПО КОНТАКТИТЕ

Со цел да се контролира наративот
за тоа како владата се справува со КОВИД-19, некои од земјите станаа негостољубиви за странските медиуми, при
што во некои места овие медиуми ужи-

Владите низ целиот свет ги мониторираат податоците за локацијата на
мобилниот телефон и тестираат или
пуштаат нови апликации за следење за
да го пратат ширењето на КОВИД-19.

Авторитарните водачи може опортунистички да пристапат кон вонредните мерки кои ги криминализираат или
ограничуваат активностите поврзани со
собирање вести, документираше КЗН.
Унгарскиот парламент на 30 март
донесе низа вонредни закони кои го
овластија премиерот Виктор Орбан да
владее со декрет.
На 26 март, Тајланд прогласи вонредна состојба која и овозможува на
власата да ги „исправа“ извештаите за
кои смета дека се неточни, и и овозможува кривично да гони новинари според Законот за компјутерски криминал,
според кој можни се и петгодишни затворски казни.
Со оглед на тоа што во многу земји
се уште има вонредна состојба која им
овозможува на владите да владеат со
уредби, и со оглед на тоа што вирусот
се повеќе се шири во земјите во развој,
се очекува да има уште повеќе ограничувања.
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БИЛТЕН

ГРУБА ЦЕНЗУРА, И ОНЛАЈН И ОФЛАЈН

Следењето може да ја наруши тајноста
на изворите. Овие системи се претставени како привремени, но може да останат во употреба долго после пандемијата.
„Секогаш има сомнеж и грижа дека
вонредните ситуации ќе создадат нови
основни очекувања за тоа какво следење владата е овластена да спроведува. Ова секако го видовме по 11 септември, но јас мислам дека истиот проблем
е присутен и сега“, вели Кери Десел,
адвокат на Најт Институтот за Првиот
Амандман од Њујорк.
„Мерките преземени во овој конкретен контекст секако дека нема да
бидат оправдани штом владите стават
контрола врз пандемијата и штом кризата биде решена некаде во блиска иднина“, вели Десел.
Дејвид Мас, постар истражувач во
Фондацијата Електроник фронтиер од
Сан Франциско се согласува дека штом
државниот апарат добие дозвола за користење нова технологија, тешко дека
ќе се врати назад.
„Гледаме дека денес ја користат за
овој многу опасен вирус, но не знаеме
што ќе се случи подоцна“, вели Мас.
Телеком компаниите во Италија,
Германија и Австрија им ги предаваат
податоците за локацијата на здравствените власти, но собрани на куп и анонимни. Владите во Јужна Кореја и Јужна Африка ги мониторираат локациите
на индивидуалните мобилни телефони,
а Израел овласти безбедносни агенти
да имаат пристап до локацијата и други
податоци од милиони корисници на мобилни телефони.

Визуелизацијата на текот на
пандемијата е
особено голем
предизвик при кој
се прават сериозни грешки

БИЛТЕН
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БИЛТЕН

ЕТИЧКИ

О

ткако Светската здравствена организација прогласи лија би сакала таа личност да биде паметена по тие фото- за контрола на заразни болести“ во текст за визуелизацијата
пандемија на новиот коронавирус (КОВИД-19), се по- графии“, вели Лалџи.
на податоци за коронавирусот покажува како мапи користевеќе новинари од целиот свет беа приморани да извесни од Си-Ен-Ен и Њујорк тајмс за „следење на епидемијата“
ПОЧИТУВАЊЕ НА ДОВЕРЛИВИТЕ ИЗВОРИ
може да ги изместат податоците.
туваат од првата линија на фронтот.
Поради дизајнот на една од мапите, изгледаше како цеПотеклото и ширењето на вирусот, одговорот на владите и
Новинарите се потпираат на свои извори за насоки и лата територија на Кина да била зафатена од вирусот во поиндивидуалците како и реториката поврзана со сите овие настани се единствен пакет на дилеми за новинарите кои пловат во инсајдерски информации до кои на друг начин не би има- четокот на февруари, но тогаш имаше само 35.000 случаи на
непознатото. Разбирањето на спротивставувањето на етичките ле пристап. Досега невидената природа на покривање на популација од 1,4 милијарди луѓе, што значи дека биле опКОВИД-19 значи дека многу информации доаѓаат од фатени само 0,002 проценти од жителите на Кина. Во друг
размисли е важно за да се претстави урамнотежен, фер
луѓе кои се на првата линија на фронтот со пан- пример, на мапа на Си-Ен-Ен која го покажува глобалното
и точен извештај за тоа што се случува за време на
демијата. Секој извор треба да биде прашан ширење на вирусот, Северна Америка, Европа, Австралија
пандемијата, пишува Сенами Коџа за Меѓуна„Кога некоја
дали може да биде именувам во сторија- и Русија, заедно со Кина имаат голем број на заразени. Но,
родната мрежа на новинари.
та, особено извори кои може да бидат кога мапата беше објавена, во САД имаше само 12 случаи
личност ќе умре,
удар поради објавената информа- од популација од 330 милиони жители.
УДАРНА ВЕСТ ЗА СМРТТА
и ако таа е централен дел од нација.
Ова ги вклучува медицинските
Користењето на кумулативен број на случаи кога се изсестри, докторите, свиркачите од вестува може да биде корисно во споредба на пандемијаКога има можност за ударна вест извештајот, всушност може да
болниците и владините институ- та со КОВИД-19 со епидемијата како САРС, но не може да
настаната поради компликации од КОбиде прилично вознемирувачки
ции, незадоволен кадар, извори кои се користи во сегашно време затоа што никогаш не запиВИД-19, особено кога се работи за пода се видат фотографии земени
нудат информации за третманот на ра. Многумина оздравеа, некои починаа, а некои сеуште се
зната/јавна личност, новинарите треба
од социјалните мрежи, бидејќи
пациенти и менаџирањето и луѓе со лечат, и затоа не може таквите бројки да се користат како
да размислат да ја стават возбудата
сознанија за прикривање на бројката тренд.
од брзо пуштање на информацијата на не секогаш ужалената фамилија
на починати или стапка на заразеНовинарите треба да ја прават оваа разлика за да se
страна и да потрошат малку време да
би сакала таа личност да
ност.
осигураат дека податоците кои и ги сервираат на нивнапроверат во полиција или кај локалнибиде паметена по тие
Новинарите никога не треба да та публика не се непроменливи и можат да се користат за
те власти дали фамилијата на починатиот
претпоставуваат дека нивните извори са- да се следи пандемијата и нејзиниот напредок во сегашно
била информирана.
фотографии“, вели
каат да бидат цитирани со име и презиме. време без потценување или преценување на влијанието на
Зад податоците, секогаш има вистински
Лалџи.
Барањето дозвола за цитирање е од голема пандемијата.
луѓе кои ќе бидат погодени од загубата на својот
важност, како и тоа нивната дозвола јасно да биде
сакан. Новинарите мора да бидат внимателни да не ги
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РАСИЗАМ И ГОВОР НА ОМРАЗА
објаснета во текстот.
навредат чувствата на публиката на која и служат.
Исто така, многу е важно изворите да не може да бидат
„Бројот на жртви е факт, и фактите остануваат столб на ноОткако започна кризата со КОВИД-19 новинарите се
винарството. Верувам дека објавувањето на бројки на починати- идентификувани од контекстот.
соочени со предизвикот да известуваат за говор на омраза и
„Упатството за вести“ нуди интересен пример:
те треба да биде направено со вистинскиот јазик, кој покажува
„Секретарот на премиерот можеби во доверба или не- расизам од светски лидери и главни играчи во индустријата.
чувствителност и почит кон човечкиот живот“, вели Ениола
официјално ви дал тајна информација. Ако во Во САД на пример, Претседателот Доналд Трамо отворено
Акинкоту, новинар кој известува за КОВИД-19 за најчитекстот деталите ги поврзете со „извор од и постојано се осврнува на КОВИД-19 како „кинески вирус“,
таниот весник во Нигерија, „Панч“.
кабинетот на премиерот“, ризикувате разот- потпалувајќи стравови за расистички мотивирани напади од
Во текст за етичкиот пристап при известукривање на изворот, особено ако во каби- омраза.
вање за смрт, Сал Лалџи, менаџер за односи
Шефот на Светската здравствена организација, Тедрос
нетот има еден или двајца луѓе. Можеби
со јавност во „Самаританс“ ги охрабрубува
Аданом Гебрејесус рече дека тој бил цел на расистички
би било подобро информацијата да ја
новинарите да се јават кај фамилиите
коментари и смртни закани со месеци поради неповрзете со „извори од Владата“.
пред да користат фотографии од
говата работа на мониторирање на глобалниот
Мора да има рамнотежа помеѓу
социјалните медиуми за нивниодговор на пандемијата.
потребата да покажете дека вате стории.
Медиумите се помалку свесни или
шите извори се блиски до цента„Кога некоја личност ќе
Задржување на
можеби повеќе збунети за нивната одгорот на информацијата (и со тоа веумре, и ако таа е центрадовербата на
ворност при покривање на создавачи на
родостојни) и потребата за заштита
лен дел од извештајот,
вести кои заговараат нетолеранција. Ова
на идентитетот на изворот од довервсушност може да биде
вашите извори е
делумно е поради тоа што проблемите
ба“.
прилично вознемирувачважна ако сакате
се сложени и на нив не може да се приЗадржување на довербата на вашики да се видат фотограда ви веруваат за
менуваат едноставни етички формули.
те извори е важна ако сакате да ви веруфии земени од социјалНајдобрите примери значат информиваат за уште информации во иднина.
ните мрежи, бидејќи не
уште информации
рање на општеството за поттикнувачите
секогаш ужалената фамиво иднина.
на омразата, но без да се претерува за нивПОТВРДУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ
ната важност и да не се распространуваат неМожат ли вашите податоци да бидат потвркритички нивните погледи.
дени? Ова е најважност прашање за новинарите кои
Според „Мрежата за етичко новинарство“, тешко е
користат податоци за време на пандемијата со КОВИД-19. да се погоди вистинската рамнотежа.
Море од податоци доаѓаат од различни земји и организации
Говорот на омраза никогаш не смее да биде славен во
за време на пандемијата кои покажуваат бројки на почина- насловите, за оние што го искажуваат да не добијат признати, алоцирани финансиски средства за медицинска опрема ние. Известување за реакциите на говорот на омраза може
и генерално за влијанието на вирусот врз животот.
да биде подобар начин за кажување на сторијата, вели
Но, податоците може да бидат грешни, погрешно прет- Акинкоту, репортер за „Панч“ од Нигерија, кој се покажа
ставени, да им недостасува контекст, па дури и да бидат из- ефективен во известувањето за говор на омраза.
мислени, затоа новинарите мора да пристапат кон детална
Известувањето за КОВИД-19 мора да се прави со најгопотврда и истражување.
лема почит и чувствителност за човечките животи, особено
Џоел Селаникио, поранешен истражувач за „Центарот во ова време на огромна неизвесност.

размисли
за известувањето
за КОВИД-19
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нешто толку драматично како пандемијата да бидат досадни“, објаснува
Лејси.
Тој додава дека искуството на
соработка на толку голем тим и тоа
на одалеченост, можно е во иднина
целосно да го смени начинот на работа на уредниците во Тајмс. Според него единствениот начин за
да биде направено нешто добро
е да се соберат повеќе паметни
луѓе, преку дискусија и разгледување на идеите.

БИЛТЕН

Три иновации
на големите
медиуми
за време на
пандемијата
диуми и радио во Ар-Би-Ес групацијата од
Бразил и шефот на редакцијата за иновации
во Вол стрит журнал, Робин Квонг укажуваа на позитивните примери на вебинарот
со наслов „Новинарството и пандемијата:
иновативни пристапи кон известувањето за
КОВИД-19“.
Лејси, Глејх и Квонг споделија искуства
за тоа како нивните медиуми користат иновации за да ги задоволат потребите на читателите за време на глобалната здравствена
криза. Еве неколку важни забелешки од кои
може да се научи.

ЊУЈОРК ТАЈМС: ДА СЕ ДАДЕ
ЧОВЕЧКИ ЛИК НА БРОЈКАТА
НА ЖРТВИ НА ПАНДЕМИЈАТА
Како што стапката на починати растеше,
„бројките порасна толку многу што беше тешко да се разбере“, вели Лејси. Како што бројот
на починати во САД се движеше кон 100.000
уредниците во Тајмс се прашуваа: Како може
да покажеме што тоа значи и да ги натераме
луѓето тоа вистински да го почувствуваат?
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На насловната страна и во печатеното и
во дигиталното издание, Тајмс објави 1.000
имиња или еден процент од првите 100.000
жртви на КОВИД-19 заедно со основните
биографски информации за секој одделно.
„Немаше ниту една фотографија. Немаше други текстови на таа тема. Само ова
беше објавено на четири страници внатре
во весникот. Тој број е еден од најчитаните
броеви на Њујорк тајмс во историјата“, рече
Лејси.
Потоа тој го објаснува методот со кој
стигнале до имињата, презимињата и биографиите на починатите.
Во суштина ние пребаравме 268 локални весници низ цела Америка за да најдеме
луѓе кои починале од коронавирус. И се обидувавме да имаме еден вид на репрезентативност со тоа од каде биле и кои биле тие
луѓе. Реакцијата на ова беше неверојатно
силна“, вели Лејси.
Во Тајмс уште на почетокот од пандемијата сфатиле дека Центарот за контрола
на болести на САД нема да објавува податоци од минута во минута по локација.

ја направил поважна потребата од новинарство со решенија.
„Сакавме да влееме малку надеж за тоа
како зборуваме за решенијата на здравствените или економските проблеми. Брзо ги
обучивме сите во нашите редакции, во телевизиите, радијата, весниците и дигиталните
изданија. И сега новинарството со решенија
станува дел од нашата култура“, вели Глејх.
Во Бразил ние имаме проблеми како со
властите кои го напаѓаат печатот, потоа со
пандемијата, како и со збунувачките политики на властите во врска со пандемијата кои
често не ги даваат сите информации и ги намалуваат бројките на заразени.

Насловна страница
на едно од најчитаните изданија на
Њујорк тајмс

Меѓународната мрежа за
новинари во соработка со
Меѓународниот центар
за новинари (МЦН), ги
поврзува новинарите со
здравствени експерти
и уредници преку
серија на вебинари за
КОВИД-19. Овој текст
е дел од Глобалниот
форум за известување за
здравствени кризи на МЦН

„Затоа почнавме да собираме бројки,
и сега имаме околу 40 луѓе кои не работат
ништо друго освен собирање бројки, се со
цел да го направиме Тајмс место каде ќе доаѓаат читателите за специфични податоци и
на национално ниво и по општини“, објаснува тој..
Бројачот на случаи, кој е полн со мапи и
толкувања, е најпосетуваната страница која
Тајмс ја произвел во овој период. Таа се ажурира постојано и од неа произлегле многу
други одлични новинарски стории.
„Оваа огромна колекција на податоци е
во центарот на новинарството на Тајмс. Сепак, ние се обидуваме да им дадеме живот
на податоците и нема причина сториите за

се запрашал, како луѓето ќе го дознаат тоа?
„Затоа нашиот тим помогна многу брзо
да биде направен едноставен изглед на врвот на страницата, а потоа работевме со
нашиот оддел за објавување да го направи
тој дел постојано да биде ажуриран и полн
со информации, како и тимот за производи
постојано да прави подобрувања“, објаснува
Квонг.
Потоа објаснува тој, тимот ја подобрил
интеракцијата во делот за прашања и одговори, кои ги нарекува еден од примерите за
формат на текстови кои веќе се користеле,
но добиле на значење токму со пандемијата. Луѓето едноставно
имаа многу прашања за
сите аспекти за тоа што
се случува, за тестирањето, за отворањето
на државите, кои дуќани се отвораат, а кои
затвораат и слично.

БРАЗИЛСКАТА ГРУПАЦИЈА ЕР-БИ-ЕС:
НОВИНАРСТВО СО РЕШЕНИЈА
Бразилската медиумска групација и
пред пандемијата се обидувала да најде начин како да се соочи со губењето на кредибилитетот и релевантноста.
“Лидерите решија дека одговорот е да
се започне со конструктивен новинарски
пристап, познат како новинарство со решенија“, вели Марта Глејх, директор за новинарство за весници, дигитални медиуми и радио
во Ар-Би-Ес групацијата.
Појавата на вирусот не ги одложи плановите. Глејх објаснува дека токму вирусот

„За да се пополни празнината бразилските медиуми лансираа иницијатива за
објавување на бројките кои властите не сакаат да ги соопштат. Тие формираа партнерство помеѓу некои од водечките весници и
веб-страници за да собираат податоци како
што се број на заразени и број на починати
и ги споделуваа на дневно ниво“, објаснува
Глејх.
Ар-Би-Ес многу често држи обуки за
специјализирање во известувањето, особено
за здравство, статистика и борба со дезинформации така што „ние ќе го пречекаме
крајот на пандемијата поквалификувани како
тим и како новинари од што бевме пред да
влеземе во оваа криза“, заклучува Глејх.

ВОЛ СТРИТ ЖУРНАЛ:
СОЗДАВАЊЕ ЛЕСНО ПРИСТАПНИ
И РАЗБИРЛИВИ ИНФОРМАЦИИ
Како и многу други медиуми, Журнал
своите содржини за КОВИД-19 ги направи
бесплатни. Но, бидејќи вообичаено содржините се плаќаат шефот на редакцијата за
иновации во Вол Стрит Журнал, Робин Квонг

„Едноставно, добивате многу прашања
и ги одговарате со известување. Го направивме овој интерактивен формат затоа што
мислевме дека ако сте
читател и отворите некој од овие текстови
она што сакате да знаете е дали прашањето
кое ми е во главата ќе
биде одговорено во
текстот“, вели Квонг.
Тој смета дека традиционалниот формат
е статичен и дека е
прилично тешко во него да се најде одговорот на прашањето кое ги засега читателите.
Во неговата редакција сметале дека вака
луѓето побрзо доаѓаат до информацијата
која им треба, им помага да се снајдат на
веб-страницата и всушност да видат што
точно има таму.
Вол Стрит Журнал исто така се обидува да го искористи ова како можност да го
претвори новинарството повеќе во двонасочен разговор, односно да го направи помалку
само известување направено од новинарите,
а повеќе вклученост на публиката и притоа
да се обидат да откријат што им треба на
читателите и што сакаат весникот да открие
за нив.
Неговиот тим направи безбедна платформа каде репортерите може да бараат информации од и да ги вклучуваат членовите
на заедницата.
„Едноставно сум трогнат од огромниот
број на повици од читателите и од големиот
обем на работа на репортерите и уредниците поврзана со вклучување на читателите во
последните неколку месеци“, заврши Квонг.
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лобалната пандемија со КОВИД-19 ги
става идеите за дигиталните иновации
во новинарската професија на тест, смета националниот уредник на Њујорк тајмс,
Марк Лејси.
Со години во редакциите се зборува за
тоа како да бидат поиновативни.
„Ние зборувавме за важноста на различните форми на стории поврзани со дигиталното“, рече Лејси неодамна на еден панел.
Со појавата на пандемијата, „сите оние
обуки кои сите овие луѓе ги минаа низ годините, едноставно како да биле токму за оваа
сторија (пандемијата)“.
„Дали тие обуки имаа смисла? Мислам
дека сега е јасно дека имаа. Рушењето на
традиционалниот долг новинарски текст е
мудро, потребно, промислено, едноставно
добро новинарство. И еве имаме доказ за
тоа секој ден“, вели тој.
Лејси заедно со Марта Глејх, директор
за новинарство за весници, дигитални ме-

ЕФЈ повикува владите да ги имплементираат одлуките на ОБСЕ за безбедност на новинари
Европската
федерација
на
новинари и нејзините членки се
сведоци на досега невиден бран
на репресија како дел од мерките
за борба против пандемијата со
КОВИД-19:
n Претерана регулација на таканаречените „лажни вести“ со негативно влијание на правата на новинарите
во Азербејџан, Србија, Турција, Косово, Словенија и Русија;
n Апсења на новинари и
кривично гонење на новинари кои само си ја вршеле работата во Белорусија, Полска,
Србија, Азербејџан, Турција,
Косово, Словенија и Русија;

n Цензура врз медиуми во Унгарија, Русија, Србија, Молдавија и Азербејџан;
n Физички и вербални напади на
новинари во Шпанија, Србија, Грција,
Хрватска, Украина, Италија и Косово;
n Мерки кои го ограничуваат
пристапот до информации во Турција,
Србија, Романија, Грција и Шпанија.
Вкупно, членките на ЕФЈ пријавија
повеќе од 60 прекршувања на
слободата на печатот поврзани со
мерките против пандемијата во 19
европски држави. Од 1-ви јануари, ЕФЈ
исто така пријави 63 знаци за тревога
од 21 европска земја до Платформата

за промоција на заштитата на
новинарите на Советот на Европа.
n 9 тревоги во Турција;
n 8 тревоги во Обединетото
Кралство;
n 4 тревоги во БиХ и Србија;
n 5 тревоги во Франција;
n 3 тревоги во Италија, Полска,
Украина, Унгарија и Русија;
n 2 тревоги во Белгија, Македонија, Шведска, Шпанија, Ерменија,
Словенија и Бугарија;
n 1 тревога во Германија, Грција,
Малта и Естонија.
„Како што знаете државите би
требало да одговарат на овие тревоги.

Од 63 тревоги ко-потпишани од ЕФј,
само 22, или речиси една третина,
беа одговорени од државите“, рече
Гутиерез и ги повика владите во
Европа да преземат ефективни мерки
за поддршка на сите новинари кои се
изложени на тешки и често опасни
ситуации.
„Ве повикувам да проверите дали
прекршувањата кои ги излистав се
според Одлуките на Министерскиот
Совет на ОБСЕ за безбедноста на новинарите. Ве повикувам едноставно
да ги почитувате обврските кои сте ги
преземале за заштита на слободата на
медиумите“, рече Гутиерез.

БИЛТЕН

ните три месеци“, рече генералниот
секретар на ЕФЈ, Рикардо Гутиерез на
состанокот минатата недела.
„Ова е голем парадкос, во време кога граѓаните имаат најголема
потреба од кредибилни, проверени
информации, екосистемот не е повеќе способен да ја исполни својата
основна функција. Повеќето европски
влади не ги преземаа итните мерки
да обезбедат економска помош за
медиумите во ова време на криза. Наместо поддршка за медиумите и со
тоа пристап до квалитетни информации, што е и најдобро оружје против
дезинформациите, повеќето влади
направија рестрикции за слободата на
печатот“, рече Гутиерез.
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Европската
федерација
на
новинари (ЕФЈ) ги повика земјите
членки на ОБСЕ целосно да ги
имплементирааат
одлуките
на
Министерскиот совет за безбедност
на новинарите од 2018 година. За овој
повик беше искористено учеството на
работната сесија на тема слобода на
медиуми на Вториот дополнителен
состанок за човечката димензија.
„Илјадници медиуми се под закана, почнувајќи од локалните медиуми, кои се едноставно во опасност
од исчезнување поради недостаток
на финансиска помош. Десетици илјади новинари се технолошки вишок. И
десетици илјади слободни новинари
немаат никаков приход во послед-

Зачувувањето
на слободата на печатот
во опасни времиња

БИЛТЕН

В

о очи на зголемениот број на
закани со кои се соочуваат
новинарите од државни, но
и недржавни чинители, се прават
соработки за подобување на безбедноста на новинарите. Повеќе
организации заеднички работат низ
институционални механизми, коалиции, национални акциски планови
и партнерства, за да спроведат широк пристап кој не само што ќе одговори на заканите и нападите врз новинарите, туку исто така проактивно
ќе ги адресира условите поради кои
новинарството е ризична професија.
Надоврзувајќи се на претходните истражувања на Меѓународната организација за поддршка на
медиумите и земајќи од искуствата
пред се на Авганистан, Колумбија,
Мјанмар, Пакистан, Сомалија и Филипините, овој извештај ги идентификува предизвиците за развивање
национални планови за безбедност
на новинарите и како чинителите

да ги развиваат. Пет главни точки се адресирани во овој извештај:
вклучување на државните чинители во безбедноста на новинарите,
обединувачки и фокусиран напор
на различни чинители во долготрајна, добро предводена структура,
зголемена посветеност од медиумскиот сектор кон безбедноста на
новинарите, интегрирање на половата перспектива низ механизмите
за безбедност на новинарите и поддршка за посилни алатки во борбата против неказнивоста на нападите
врз новинарите.
Споменатите поглавја го разработуваат делот за тоа како да се
гради доверба, вклученост и соработка помеѓу државите и цивилното општество е значаен дел во оформувањето на долготрајна рамка
од повеќе чинители. Институции за
зацврстување на механизмите, како
што се Националните институции
за човекови права се разгледувани

СТУДИЈА НА
МЕЃУНАРОДНАТА
ОРГАНИЗАЦИЈА
ЗА ПОДДРШКА
НА МЕДИУМИ

заедно со вообичаените замки на
патот кон градењето коалиции.
Честите несупеси на медиумите
да ја поддржат безбедноста на новинарите, и како застапници и при
третманот на своите вработени, но
и на фриленсерите, дополнително е адресирано заедно со фактот
дека безбедноста не секогаш доаѓа
со висока цена. Понатаму, овој извештај се бави со тоа како подобро
да бидат разбрани половите специфики на заканите и како тие да
бидат вклучени во механизмите за
безбедност. Различните резултати
кои ги имаат државните и меѓународните механизми во постигнуваање на правдата во врска со широкораспространетата неказнивост
на нападите врз новинарите се анализирани во завршното поглавје,
кое се залага за посилен меѓународен пристап кон неказнивоста.
Целиот извештај е достапен
тука.

