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Еден колега од Загреб, бивш новинар, а сега органи-
затор на културни настани, ме прашува дали знам зошто 
новинарите умираат млади. Вели: „Ќе ги поминеш сите 
стресови, термини, притисоци, застрашувања, уредници, 
газди и на крајот ќе го објавиш текстот, во кој ќе распалиш 
по сѐ што не чини. И потоа чекаш со голи раце да ги фаќаш 
ножевите што летаат кон тебе. И чекаш. И чекаш. И чекаш. 
Целиот напнат и подготвен за одговор. А ножевите никаде 
ги нема“. 

Да. Дефицитот на општествено влијание е една од 
сериозните причини за таканаречената „новинарска депре-
сија“. Имено, новинарот во својот професионален живот 
често се сретнува со туѓите трауми, со сообраќајни несреќи, 
умирања, бегалски кризи, полициска бруталност... Разго-
вара со убијци, криминалци, педофили, силувачи... Ја пика 
својата глава во туѓите судбини, онаму од каде што секој 
„нормален“ човек ја трга својата нога. На новинарите им ги 
каменуваат автомобилите, ги тепаат, им ја кршат опремата, 
ги бркаат од местото на настанот, но тие мораат да ја завр-
шат својата работа. 

Потоа таа туѓа несреќа, тој нечиј плач, нечиј злостор, 
некаква аномалија... треба да се пренесе во медиумот каде 
што новинарот работи. Треба да се запазат временските ро-
кови. Треба да се задржи ладната глава. Треба да се внимава 
да не се направи грешка, бидејќи мечот на отпуштање од 
работа и останување без егзистенцијалните приходи и без 
тоа ви виси над глава. 

И кога текстот ќе биде објавен, достапен на јавноста – 
се соочувате со целосно отсуство на општествена реакција, 
на некаква релевантна дебата, на некаква промена на сос-
тојбите кон подобро, што конечно била и целта на вашиот 
текст и на сето она што сте го протуркале дури дојдете до 
него. Она што ви следи се напади и навреди врз лична осно-
ва, ставање во фиоката на која пишува „предавници, педери 
и кучиња“, закани за вашиот живот и клетви и пцости за ва-
шето семејство... 

И зошто тогаш човек да се занимава со новинарство? 
И дали тоа го нарушува менталното здравје на новинарот?

Прашањата, се разбира, се реторички. Новинарот, кој 
со изборот на професијата, главно го изгубил својот при-
ватен живот, мора да пронајде некој вентил за сопствено 
„празнење“. Често, тоа е првото место каде што може да 
стаса – кафеаната. Таа е некаква замена за отсуството на се-
риозни и етаблирани психо-терапевти. 

Прашањето со психолошката поддршка се акту-
елизира со корона-кризата. Социјалната дистанца што го 
оневозможува и тој единствен новинарски вентил, потоа 
зголемениот страв од губењето на работното место и на-
малувањето на платите, како и стандардниот страв од изло-
женост на заразата и можност да ги загрозиш најблиските, 
само го усложнува проблемот на психолошкото здравје.

Најзначајниот ресурс на новинарството се – новинари-
те. Време е да почнеме да се грижиме за нивното здравје.

НОВИНАРИТЕ И 
МЕНТАЛНОТО ЗДРАВЈЕ

ПСИХОЛОШКИ ПОСЛЕДИЦИ КАЈ НОВИНАРИТЕ ОД 
РАБОТА ВО СТРЕСНИ И КРИЗНИ СИТУАЦИИ

Пишува:  
Тамара Грнчароска

Новинарството по дефини-
ција е стресна професија. 

Војни, природни непогоди, не-
среќи со човечки жртви, се на 
врвот на листата на стресни и 
трауматски настани од кои из-

Колегите како 
„прва помош“ 
за новинарите

во справување 
со последиците 
од траума
Редакциите се први каде 
треба да се урне стереотипот 
на новинарската отпорност 
на стрес и соочување со 
психолошките проблеми кај 
новинарите по доживена 
траума
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вестуваат медиумските работници, 
но ништо помалку стресно не е ни из-
вестувањето за лични човечки траге-
дии како последица на сиромаштија, 
општествена маргинализираноста, 
оружени конфликти, но и вербалните 
закани и вознемирувања кои ги трпат 
новинарите поради својата работа. 

За медиумските работници е 
нормално додека другите бегаат од 
место каде нешто лошо се случува, 

тие да бидат меѓу оние кои првите 
ќе истрчаат таму за да известуваат. 
Светските статистики покажуваат 
дека речиси нема новинар што барем 
еднаш не доживеал стрес, криза или 
траума извршувајќи ја својата рабо-
та, а дури 92% од новинарите такво 
искуство доживеале по дури четири 
пати. 

Дури и новинарите кои не се ди-
ректни сведоци на кризни и траумат-
ски ситуации, поточно оние кои ра-
ботат на деск, поради изложеност на 

фотографии и видеа со вознемиру-
вачка содржина во текот на работата, 
не се поштедени од последиците врз 
нивната психолошка состојба.  

Симптомите кои укажуваат на 
претрпен стрес, криза или траума кај 
една личност, а се детектирани и кај 
новинарите, се движат од полесните 
форми како, замор, несоница, без-
волност, недоволна концентрација 
за извршување на работата, чуство 

на истрошеност, анксиозност, па се 
до депресија или раздразливост, а не 
ретко е и чуството на физичка болка 
како одговор на телото на преживе-
аниот стрес. 

Најтешка последица од претрпе-
на траума е пост-трауматското стрес 
нарушување, при што сеќавањата и 
чуствата на траумата се враќаат кај 
личноста неконтролирано, при што 
се избегнуваат местата и сеќавања-
та кои потсетуваат на траумата, но и 
јавување на чуство на вина, депресија 

Истражување на Универзитетот во Торонто, спроведено во 
три редакции и врз 116 новинари, покажало дека речиси секој 

петти новинар пиел повеќе од 14 единици алкохол неделно, 
што било поврзано со симптомите на пост-трауматското 

стресно нарушување, депресијата и честа изложеност на 
стресни содржини во работата
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или недостиг на емоции за настанот 
кој ја предизвикал траумата, како и 
отуѓување од другите луѓе. 

НОВИНАРИТЕ СЕ ПРИНУДЕНИ 
„ВО ТИШИНА” ДА СЕ СПРАВУВААТ 
СО СТРЕСОТ

Психолозите и експертите, кои 
работат на полето на психолошките 
последици од стресните и траумат-
ски искуства кај медиумските ра-
ботници, сметаат дека во отсуство 
на институционализирана психо-
лошка поддршка за новинарите, ре-
дакциите се тие кои треба да ја има-
ат улогата на прва помош. Според 
нив, тоа се местата каде прво треба 
да се урне стереотипот на новинар-
ската бестрашност и храброст кој го 
минира процесот на прифаќање на 
психолошките проблеми со кои се 
соочуваат новинарите и ги принуду-
ваат во „тишина“ да се справуваат 
со тоа, секој на свој начин. 

Истражување на Универзитетот 
во Торонто, спроведено во три ре-
дакции и врз 116 новинари, покажа-
ло дека речиси секој петти новинар 
пиел повеќе од 14 единици алко-
хол неделно, што било поврзано со 
симптомите на пост-трауматското 
стресно нарушување, депресијата и 
честа изложеност на стресни содр-
жини во работата. Посегнувањето 
по алкохол, но и по медикаменти, 
по доживеани стресни ситуации од 
страна на медиумските работници, 
експертите го нарекуваат феномен 
на „само-лекување” кое е се поза-
честено во услови кога малку се 
зборува и се прави за надминување 
на психолошките проблеми кои ги 
трпат новинарите поради работата.

Гевин Рис, директор и обучувач 
во Дарт Центар за новинарство и 
траума - Европа, чија специјалност е 
зголемување на свесноста и справу-
вање со траумите кај новинарите, 
смета дека отпорност на стрес не е 
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да се биде цврст и да велите дека 
можете се да направите и да издр-
жите и оти ништо не допира до вас. 
„Тоа не е реално”, вели Рис.

Според него отпорноста е како 
дрвото - да се движите според тоа 
каде дува ветрот и потоа да се вра-
тите назад во нормалната положба. 

„Во тоа помага одвојување вре-
ме за заздравување - преку време 
посветено само за себе, за одмор, 
оддалечување од случувањата и 
работата, одење на место каде што 
се чуствувате сигурно, каде што те-
лото може да се смири и да се оп-
ушти. Исто така мора да се прифа-
ти дека лоши работи се случуваат”, 
објаснува Рис.

Во справувањето со психолош-
ките последици од стресот важен 
е и колективот. Од тоа како ќе се 
постави лидерот во редакцијата во 
создавање на чуство на социјализа-
ција меѓу луѓето и препознавање на 
знаците на стрес кај новинарите, но 
и да не го зголемува притисокот врз 
нив, па се до поддршката од коле-
гите. 

„Она што колегите можат да го 
направат е да покажат грижа, да ги 
прашаат што е проблемот, но да не 
се обидуваат да го решат пробле-
мот на другиот. Притоа битен е и 
начинот како се одвива разговорот 
со колегите кои имаат психолошки 
проблем. Не смее да се создаде си-
туација прашањата да го натераат 
колегата да се чуствува уште поло-

шо. Слушањето, пак, на колегите 
мора да биде активно, но не осу-
дувачки. Треба да се направи обид 
да се сослуша колегата и да се раз-
бере. Исто така, довербата е важен 
момент, поточно споделените про-
блеми и емоции да останат меѓу ко-
легите, а не да се прераскажуваат”, 
советува Рис.

Покажувањето на сочуство и 
алтруизам кон колегите, додава 
Рис, им помага на новинарите да 
си помогнат и сами на себе и да се 
чуствуваат подобро. 

ПРИФАЌАЊЕТО НА ЕМОЦИИТЕ КАКО 
КЛУЧНО ЗА ЗАЗДРАВУВАЊЕ

Потврда дека добрите рела-
ции и разбирањето од заедница-
та се некогаш клучни да се остане 
здрав, дава и д-р Ана Блажева, ли-

ценциран психолог и психотера-
певт во Здружение за психологија 
и психотерапија – „Психотерапика”. 
Според неа тоа е особено важно во 
услови кога нема системска психо-
лошка поддршка за новинарите по 
преживеаниот стрес. Освен добри 
релации во заедницата, една од 
формите на таква помош е и при-
знавањето и уважувањето на пре-
живеаното и добро сработената 
работа од страна на колегите и фе-
лата, нешто што, вели Блажева, која 
нас генерално малку се користи, а 
може многу да помогне во надми-
нување и прифаќање на последици-
те од стресот и траумите.

Сепак според неа клучниот мо-
мент за надминување на последи-
ците од стресот е прифаќање на 
предизвиканите емоции и збору-
вање за тоа.

Гевин Рис, директор и обучувач во Дарт Цен-
тар за новинарство и траума

Истражување 
на Ројтерс Институтот 

покажало психолошки промени 
кај 70 проценти од анкетираните 

новинари кои известувале 
за пандемијата, а повеќе од 

четвртина пријавиле симптоми 
на загриженост, чуство на 

безизлезност, несоница, недостиг 
на концентрација при 

извршување на 
работата
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„Контактот со себе, со сопстве-
ните емоции, да ја препознаеме и 
именуваме емоцијата е првиот че-
кор. Потоа да провериме од каде 

д-р Ана Блажева, лиценциран психолог и 
психотерапевт во Здружение за психоло-
гија и психотерапија – „Психотерапика”

доаѓа таа реакција - емоција и со 
што е поврзана. Дали со актуелна 
ситуација или пак претходна, и да 
направиме разлика, бидејќи емо-
циите поврзани со минати искуства 
можат да бидат посилни и да не се 
целосно соодветни на актуелната 
ситуација”, советува д-р Блажева.

Според неа и негативните емо-
ции мораат да се прифатат такви 
какви што се, бидејќи тие се соод-
ветен одговор на дадената ситуа-
ција, а и не постои начин да може 
да се промени емоцијата или да се 
отфрли. 

„Кога ќе се прифати негативната 
емоција, како на пример лутината, 
тогаш наместо викање, лутење, на-
паѓање и слично, треба да се збору-
ва за неа, за тоа - што не лути”, вели 
д-р Блажева. 

За моментално надминување 
на стресни ситуации таа ги препо-
рачува сите техники на дишење, но 
и фокусирање на вниманието, здрав 
начин на живот и контакти кои но-
сат задоволство. Сепак, смета д-р 
Блажева, тешките форми на пси-
холоши последици од преживеани 
трауми успешно можат да се решат 
само со стручна помош.

ПАНДЕМИЈАТА СО КОВИД-19 
НОВ СТРЕС ЗА НОВИНАРИТЕ

На листата генератори на стрес 
кај новинарите оваа година додаде-
на е и пандемијата со Ковид-19 и 
тоа не само за известување за неа, 
туку и поради стравот за личното 
здравје и промените кои ги донесе 
во секојдневниот живот на новина-
рите. Редакциите како работно ме-
сто се заменети со дневните соби. 

Уште во првите месеци од пан-
демијата забалежано е зголему-
вањето на депресијата и анксиоз-
носта кај новинарите кои работат 
од дома, но и проблеми кај оние 
новинари кои директно известу-
вале од терен за пандемијата. Ис-
тражување на Ројтерс Институтот 
покажало психолошки промени кај 
70 проценти од анкетираните нови-
нари кои известувале за пандемија-
та, а повеќе од четвртина пријавиле 
симптоми на загриженост, чуство 
на безизлезност, несоница, недос-
тиг на концентрација при извршу-
вање на работата.

Слични искуства имаат и нови-
нари во Македонија кои известу-
ваа секојдневно за ковид кризата. 
Емилија Мисирлиевски е една од 
неколкуте новинари кои влегоа во 
инфективните одделенија. Таа како 
дописник на телевизија Телма влезе 
во битолската болница, за да ја пре-
несе од таму сликата за состојбата 
со ковид. 

„Воопшто не бев оптоварена со 
страв, можеби затоа што немав вре-
ме. Телефонски и се јавив на дирек-
торката на Болницата за да побарам 
дозвола за снимање и да договорам 
термин, но бев изненадена кога ми 
рече да бидеме таму со снимателот 
за еден час”, раскажува Емилија. 

Таа и снимателот со помош на 
персоналот максимално заштитени 
влегле во инфективното одделение 
каде се лечат заразените со ковид 
и ја снимиле репортажата, при што 
разговарала со пациентите. После-
диците од соочувањето со болеста 
ги почуствувала потоа.

Емилија Мисирлиевски 
и снимателот со 
помош на персоналот 
максимално заштитени 
влегле во инфективното 
одделение каде се лечат 
заразените со ковид и ја 
снимиле репортажата, 
при што разговарала со 
пациентите. Последиците 
од соочувањето со болеста 
ги почуствувала потоа
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„После тоа, веќе ништо не беше 
исто за мене”, вели Емилија. 

„Стравот на болните што го ви-
дов во нивните очи, лелеците од 
болничките соби, солзите во очите 
на возрасни луѓе, силно ме погодија. 
Тоа, но и стравот во кој живеев две 
недели потоа, беше причина за мој 
психички пад. Секое искашлување, 
главоболка или друга болка за мене 
беа симптоми на Ковид. Решив да 
се изолирам од најблиските дома, 
да не бидеме во контакт тие две 
недели... Деноноќно бев оптоваре-
на од помислата, а што ако згре-
шив нешто при соблекувањето на 
заштитната опрема, дали маската 
доволно ме заштити, дали правил-
но ги извадив ракавиците”, се сеќава 

„Кога си дома 
се случуваат 

непредвидливи ситуации 
што најчесто и не 

зависат од тебе, како 
на пример, кога снемува 

струја, бучава од 
градежни активности 

околу местото на 
живеење или од самите 

соседи, проблеми со 
интернет конекцијата 

и слично, и сето тоа 
може да влијае, односно 
да биде одвлекување на 

внимание од работата”, 
вели Бјанка

Емилија на деновите исполнети со 
неизвесност по завршената работа.

РАБОТАТА ОД ДОМА СТАНУВА НОВ 
ПРОБЛЕМ ЗА НОВИНАРИТЕ? 

Работата од дома, пак, ги соочи 
новинарите со еден поинаков стрес 
- отуѓување, осаменост, недоволна 
концентрација за работа, промена 
на дневниот биоритам и приорите-
тите, но и посериозни психолошки 
последици како депресијата. Ова се 
најчестите промени кои ги пријави-
ле новинарите принудени да рабо-
тата од дома, при што им неостига-
ла размената на идеи со колегите, 

темпото на редакцијата, контакти-
те.

Американската психијатриска 
асоцијација - Центар за ментал-
но здравје на работното место, во 
своите препораки за тоа како да 
се намали стресот од работата од 
дома препорачува да се определи 
прецизно време за работа и паузи. 
Препорачуваат и тим лидерите - 
уредниците, да одржруваат инди-
видуални состаноци со новинарите 
- лично или виртуелно, со цел да се 
намали чуството на изолираност.

Новинарката Бјанка Станковиќ 
од агенцијата МЕТА смета дека 
редакциите кои се префрлиле на 
работа од дома ги заштитиле свои-
те вработени од поголема ризик и 

стрес дека можат да се заразат со 
вирусот. Но, истовремено работата 
од дома им предизвикало поинакви 
главоболки, иако им била овозмо-
жена сета техничка поддршка од 
тимот за да можат да работат ефи-
касно и ефективно.

„Кога си дома повторно се 
случуваат непредвидливи ситуа-
ции што најчесто и не зависат од 
тебе, како на пример, кога снемува 
струја, бучава од градежни актив-
ности околу местото на живеење 
или од самите соседи, проблеми 
со интернет конекцијата и слично, 
и сето тоа може да влијае, односно 
да биде одвлекување на внимание 

од работата”, вели Бјанка. 
Таа потврдува дека работењето 

од дома и предизвикало и проме-
ни, пред се тоа што морала фи-
зички да се прилагоди на просто-
рот, но и потребата психички да се 
подготви за сите технички и други 
предизвици за работа од дома.

„Едно е кога после работното 
време треба некоја обврска да ја 
довршиш во дневната соба, друго 

е кога осум и повеќе часа работиш 
од дома. Несомнено дека работата 
од дома дава чувство на сигурност 
и безбедност во поглед на заштита 
од вирусот, но далеку од тоа дека 
воопшто не постои стрес”, вели 
Бјанка.

Бјанка сама го нашла клучот 
на балансот меѓу професионални-
от и приватниот живот во услови 
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кога и двата се одвиваат во една 
иста просторија - поставила, како 
што вели,  граница меѓу работата, 
приватните обврски и слободното 
време предвидено за релаксација. 
И олеснило и тоа што во редакција 
имаат утврден распоред за смени 
и дежурства што и дало можност 
однапред да си го испланира вре-
ме.

Таа признава дека она што 

најмногу и недостига во работење-
то од дома се средби со луѓето.

„Најмногу недостига соција-
лизацијата, односно контактот 
во живо, кој во нашата професија 
е незаменлив и особено важен”, 
објаснува Бјанка.

Но работата од дома не на сите 
новинари им претставува товар. Та-

ков е случајот со Мирослава Бурнс, 
новинарка во Слободен печат, која 
вели дека неа работата од дома не 
и влиајело негативно.

„Работата од дома во време на 
пандемија воопшто не ја намали 
мојата продуктивност и ангажма-
нот е со несмалено темпо”, вели 
Мирослава. 

Според неа и пред пандемија-

та новинарската работа никогаш 
не била ограничена со физичка-
та локација на новинарите и оти 
најважно е да се следи и добие 
информацијата независно од тоа 
дали преку лични средби или пре-
ку други канали. Убавината на но-
винарската работа, заклучува Ми-
рослава, е што не е ограничена со 
канцеларија.

Американската психијатриска асоцијација - Центар 
за ментално здравје на работното место, во своите 

препораки за тоа како да се намали стресот од 
работата од дома препорачува да се определи 

прецизно време за работа и паузи. Препорачуваат 
и тим лидерите - уредниците, да одржруваат 

индивидуални состаноци со новинарите - лично 
или виртуелно, со цел да се намали чуството на 

изолираност
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Синдром на 
согорување – 
модерна болест 
на медиумските 
работници

Пишува: Теодора Цветковска

Синдромот на согорување на 
работното место означува про-
гресивно губење на идеализ-

мот, енергијата и осмисленоста на 
сопствената работа, како последица 
на фрустрација и стрес на работно-
то место. Согорувањето на работа е 
слично како и хроничниот замор, но 
притоа се менува и ставот кон рабо-
тата, што не е карактеристично за за-
морот.

Во современите услови на живот 
и на работа, професионалниот стрес 
кај новинарите и медиумските ра-
ботници честопати може да доведе 
до состојба на согорување т.е. брна-
ут. Експертите нагласуваат дека ова 
претставува општествен и професио-
нален проблем, кој долгорочно влијае 
на психофизичкото здравје на меди-

умскиот работник, на резултатите од 
неговата работа и мотивацијата, но и 
на животот воопшто. 

Овој синдром е толку чест што 
Светската здравствена организација 

уште пред неколку децении прогла-
сила епидемија на „брнаут“ – синд-
ром. Овој синдром во редакциите се 
јавува како реакција на организмот на 
хроничен долготраен стрес на рабо-

Психијатарот 
д-р Ѓорѓe Хаџи 
– Ангелковски
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та, бркање на рокови, изложување на 
стресни и неочекувани моменти при 
работа на терен. Иако, се смета дека 
е состојба од која страдаат сите луѓе, 
сепак новинарството котира високо 
на листата на професии подложни на 
„согорување“. 

„Први знаци се замор, малакса-
ност, исцрпеност, деконцентрација и 
намалена ефикасност на работа, како 
и губиток на секакво задоволство во 
работата и тешкотии со одење на ра-
бота, анксиозност пред одење на ра-
бота. Секое непријатно чувство повр-
зано со работа, оптоварувачки мисли 
и претерана загриженост околу рабо-
тата и ангажманост секако дека тре-

ба да не засегаат и замислат што ни 
се случува и дека треба да се интер-
венира“ – објаснува психијатарот д-р 
Ѓорѓe Хаџи – Ангелковски.

Сепак, неговото долгогодишно 
искуство, покажало дека луѓето кои 
страдаат од согорување на работа 
доаѓаат предоцна да побараат струч-
на помош. 

„За жал процесот е обратен - па-
циентот доаѓа со симптоми на анкси-
озност, депресивност, демотивација, 
нарушен сон, исцрпеност и малакса-
ност - ако внимателно се земе анам-
неза и во неа се откријат проблеми со 
работното место, па се обрне внима-
ние на професионалната окупација и 

емоционалната ангажираност во ра-
ботата и нејзиното стресно дејству-
вање врз личноста. Всушност, секоја 
личност која проблемите и релации-
те со работата ја водат кон анксиоз-
ност и претерана загриженост треба 
да побараат стручна помош, а тука 
психотерапијата е број еден како те-
рапија на избор,“ вели д-р Хаџи–Ан-
гелковски. 

МЕНУВАЊЕ НА РАБОТНОТО МЕСТО 
КАКО „ЛЕК“ ЗА БРНАУТ-СИНДРОМ

Бојан Стојковски, новинар со де-
сет годишно искуство, смета дека 
неговото работење во дневно нови-

„Први знаци се замор, 
малаксаност, исцрпеност, 

деконцентрација и намалена 
ефикасност на работа, како и губиток 

на секакво задоволство во работата 
и тешкотии со одење на работа, 

анксиозност пред одење на работа. 
Секое непријатно чувство поврзано 
со работа, оптоварувачки мисли и 

претерана загриженост околу работата 
и ангажманост секако дека треба да не 

засегаат и замислат што ни се случува и 
дека треба да се интервенира“ – објаснува 

психијатарот д-р Ѓорѓe 
Хаџи – Ангелковски
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нарство му има донесено професио-
нално согорување. Тој вели дека тоа 
го има искусено поради недостигот 
од креативност и повторувањето 
на темите кои се пишуваат, што за 
жал не остава доволно простор за 
новинарот да може навистина да 
се искаже себеси преку она што го 
работи, туку е сведен само на пре-
несувач на информацијата, односно 
е само еден дел од еден поголем 
систем. Според Стојковски, на долг 
рок дневното новинарство знае да 
заморува и да ја намали продуктив-
носта на новинарот. Откако работи 
фриленс го има победено овој про-
блем. 

„Можам да кажам дека премо-
реноста е далеку помала поради 
тоа што ми се зголеми креативнос-
та, работам на стории и текстови на 
кои навистина можам да се посве-
там и кои едноставно го будат она 
новинарското во мене“, вели тој. 

Објаснува дека ваквиот начин 
на работа му овозможува да ис-
тражува, да контактира извори и 
слично без притоа да го чувствува 
притисокот којшто го има во днев-
ното новинарство. 

„Во фриленс новинарството 
роковите се често пофлексибил-
ни така што човек може да си го 
испланира времето и како ќе тече 
продукцијата на текстот или те-
мата, потребно е само секој да си 
има сопствен механизам и начин на 
којшто ќе може да функционира и 
истовремено да го сака тоа што го 
работи,“ додава Стојковски. 

Слична причина за напуштање 

на информативна редакција и днев-
но новинарство имал и новинарот 
Сунаи Сабриоски, кој по пет години 
работа во телевизиски медиум, ре-
шава да почне да работи во редак-
ција која е насочена кон снимање и 
продукција на кратки документар-
ци. Тој вели дека да се биде дел од 
информативна редакција е еден од 
најтешките предвизвици во нови-
нарството.

„Синдромот на согорување и 
те како беше присутен и пред да 
мислиме дека се роди за време на 
пандемијата на ковид-19. Лично јас 
сум го доживеал тоа, некако многу 
субјективно и лично, особено кон 
институциите затоа што не можеш 

„Можам да кажам дека 
премореноста е далеку 
помала поради тоа што 
ми се зголеми креа-
тивноста, работам на 
стории и текстови на 
кои навистина можам 
да се посветам и кои 
едноставно го будат она 
новинарското во мене“, 
вели „Можам да кажам 
дека премореноста е 
далеку помала поради 
тоа што ми се зголеми 
креативноста, работам 
на стории и текстови на 
кои навистина можам да 
се посветам и кои еднос-
тавно го будат она нови-
нарското во мене“, вели
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да им докажеш дека грешат, ги гле-
даш одговорите кои ти ги даваат 
на прашањата. Сепак мислам дека 
клучна улога во ова имаат уредни-
ците. Треба да им овозможат на 
репортерите поддршка, во време 
кога ќе почувстуваат дека репорте-
рот почнува да „попушта“ дека не 
се чувствува пријатно во својата ре-
дакција“, вели Сабриоски. 

Тој се обидува да го објасни про-
цесот низ кој минуваат новинарите 
секојдневно од преоптовареноста 
со покривање настани, до притисо-
кот сето тоа да биде добро срабо-
тено. 

„Не може да очекувате од но-
винар кој работел 24/7 да биде ист 
наредниот ден, каков што бил цела 

недела кога работел турбо. Мора 
да има кохезија во една редакција, 
за да може да се функционира до-
бро и успешно,“ додава Сабриоски.

Сепак , психијатрите советуваат 
дека ако навреме се забележат зна-
ците на брнаут-синдром, новинари-
те и медиумските работници можат 
да си помогнат и самите, пред да 
побараат стручна помош. 

„Потребнен е добар одмор, ре-
лаксација, спорт и физички актив-
ности, добар сон од кој стануваме 
одморни, посветување повеќе на 
семејните обврски, а намалување 
на работните (се мисли на емоцио-
нална поврзаност-односно работа-
та да не се носи дома),“ објаснува 
д-р Хаџи-Ангелковски.

Иако оваа тема е актуелна, осо-
бено периодов во услови на пан-
демија со коронавирусот, сепак во 
Македонија не постои точна ста-
тистика колку медиумски работ-
ници страдаат од синдром на пре-
горување. Во светски рамки според 
податоците на неколку институти 
дури две третини од новинарите 
страдаат од синдромот на согору-
вање, а поподложни на оваа состој-
ба се жените. 

Синдромот на 
согорување и те како 

беше присутен и пред да 
мислиме дека се роди за 
време на пандемијата 
на ковид-19. Лично јас 
сум го доживеал тоа, 

некако многу субјективно 
и лично, особено кон 

институциите затоа што 
не можеш да им докажеш 

дека грешат, ги гледаш 
одговорите кои ти ги 

даваат на прашањата. 
Сепак мислам дека клучна 

улога во ова имаат 
уредниците. 

- Сунаи Сабриоски
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Како новинарите да се грижат за себе и за 
своите колеги за време на пандемијата?

Заканата од вирусот, во комбинација со 
изолацијата, го става во ризик нашето 

ментално здравје. Хана Сторм советува како да 
внимавате едни на други.

Кога зборуваме за ризици за 
ментално здравје поврзани со 
новинарството, повеќето ќе 

помислат на пост-трауматско стрес 
растројство (ПТСД - Posttraumatic 
Stress Disorder) предизвикан од из-
вестување за конфликти и војни.

Апсолутно се случува, но мен-
талното здравје е многу пошироко 
прашање. Во време на работа од 
дома и глобална пандемија, новина-
рите и водачите на редакции мора 
да сфатат колку сите сме ранливи.

„Ние самите сме раскажувачи, 
затоа треба да ги најдеме вистин-
ските зборови“, вели Хана Сторм, 
извршен директор на мрежата за 
етичко новинарство, на подкастот за 
Journalism.co.uk.

Сторм беше гласна во врска со 
сопственото искуство со ментално-
то здравје, од дијагностицирање на 
комплексен ПТСД до мешавина од 
искуства во нејзиниот личен и про-
фесионален живот.

ДА СЕ ИЗРАЗИМЕ ПРАВИЛНО

Потребен ни е точен речник за 
да зборуваме за ризиците по мен-
талното здравје и благосостојбата, 
како што се анксиозност, стрес и 
депресија. Важно е дека многу нови-
нари страдаат од морална повреда, 
која Сторм ја опишува како „нешто 
што некому му се случува и не е нив-
на вина“.

Исто како што физичките повре-
ди не се (секогаш) ваша вина, враму-
вањето на менталните здравстве-
ни проблеми како нешто што ви се 
случува - не нешто што е предизви-
кано од вас - прави огромна разлика 
кај новинарите кои се борат, како во 
случајот на Сторм.

„Долго време чувствував огро-
мен степен на срам за моите иску-
ства“, објаснува таа. „Како јас да сум 
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Како новинарите да се грижат за себе и за 
своите колеги за време на пандемијата?

некако виновна за она што ми се 
случи“.

Таа сега има позитивен напре-
док преку терапија и продолжува 
да води битка за поголема свест 
околу менталното здравје во нови-
нарските тимови.

Медиумите, за поголемиот дел 
од 2020 година, изгледаа многу по-
различно од вообичаеното. Многу-
мина од нас продолжуваат да рабо-
тат од дома, да одржуваат контакт 
со колегите преку интернет и да 
гледаат во истите четири sида цело 
време.
МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ ДОДЕКА 
РАБОТИТЕ ОД ДОМА

Сторм ја опишува оваа дина-
мика како „исклучена, но сепак хи-
пер-поврзана“, препознавајќи го за-
морот што го носат платформите за 
видео разговор додека го доживува 
класичниот „страв од пропуштање 
на информации“. Бомбардирани со 
постојани и немилосрдно негативни 
вести, во комбинација со реалниот 
ризик од заразување со вирусот, нѐ 
прави да се чувствуваме вознемире-
ни и истоштени.

Апсолутно се случува, 
но менталното 
здравје е многу 

пошироко прашање. 
Во време на работа 
од дома и глобална 

пандемија, новинарите 
и водачите на 

редакции мора да 
сфатат колку сите 

сме ранливи

https://www.journalism.co.uk/news/how-can-we-support-ourselves-and-our-colleagues-during-times-of-covid-19-/s2/a765065/
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„Покривањето на ковид-19 
влијае на сите, но има и елемент 
дека е невидлива закана. Тоа може 
да биде многу дестабилизирачко за 
вашето ментално здравје, кога ра-
ботите, живеете, спиете и јадете во 
иста околина“, вели Сторм.

МОРАЛНА ПОВРЕДА 

Сторм работеше со Ентони 
Фајнштајн, професор по психијатрија 
на Универзитетот во Торонто и ди-
ректор на Програмата за невропси-
хијатрија во Центарот за здравство 
во Санибрук, на емотивните после-
дици кај новинарите што ја покри-
ваат бегалската криза. Извештајот 
процени какво влијание имаше бе-
галската хуманитарна криза во 2015 
година врз оние што ја покриваат.

Откриено е дека додека нови-
нарите биле генерално издржливи 
на настанот, локалните грчки но-
винари покажале значително ниво 
на морална повреда, опишана како 
„модринка на душата“ и чувство на 
вина и срам.

„Моралната повреда не е мен-
тална болест, но ако е оставена не-
контролирано, може да се влоши и 
луѓето да доживеат акутен емоцио-
нален стрес“, објаснува Сторм, до-
давајќи дека нешто слично може да 
се случи со локалните новинари кои 
известуваат за ковид-19.

Алармирање и препознавање на 
знаците

Медиумите, за 
поголемиот дел од 

2020 година, изгледаа 
многу поразлично 
од вообичаеното. 
Многумина од нас 
продолжуваат да 

работат од дома, да 
одржуваат контакт 

со колегите преку 
интернет и да гледаат 
во истите четири sида 

цело време

15

БИ
Л
ТЕН

Се поставува прашањето како 
да преживееме тука и сега. Алар-
мирањето не е едноставно во ре-
дакција што традиционално ја 
зајакнува културата на „не е кул да 
се зборува за ранливост“ и „справи 
се или замолчи“. Згора на тоа, неис-
правните механизми за справување, 
како што се прекумерно пиење 
или ризично однесување, честопа-
ти се моделирани од високиот ме-
наџмент.

Уникатни за ковид-19 се и еко-
номските фактори во редакциите, 
обележани со откази на вработе-
ните и неизвесната иднина на по-
стојните модели на приходи. Мно-
гу новинари стравуваат за нивната 
безбедност на работното место и 

се сметаат за ризични доколку збо-
руваат јавно.

Можеби дел од одговорот лежи 
во подобра грижа за себе и тимска 
поддршка. Бидете построги кон 
личните граници и знајте кога да 
прекинете. Исто така, потребно е 
редовно да се потсетувате на важ-
носта и влијанието на вашата рабо-
та за да го зголемите чувството на 
самодоверба.

Не е толку лесно да се забе-
лежат проблеми со менталното 
здравје кај другите врз основа на 
повиците на Зум, но внимавајте на 
суптилни промени во тонот на гла-
сот, брзината на зборување, ниво-
то на концентрација и ненадејните 
емоционални промени.

Сторм предлага да има редовни 
состаноци, всушност слушајте ги 
вашите колеги и избегнувајте да ги 
преплавувате со прашања. Во многу 
редакции, од почетокот на панде-
мијата, имало малку или воопшто 
немало физички интеракции. Не ги 
занемарувајте колегите и обидете 
се да комуницирате со нив каде и 
кога можете.

Направете работилници, прави-
ла и обуки да бидат лесно достап-
ни, како и 24/7 линии за помош и 
мрежи на колеги ако е можно.

„Покажете им на луѓето дека се 
грижите на начин на кој тие не се 
чувствуваат пренатрупани, но дека 
им е пријатно да се искажат“, за-
клучува Сторм.

Откриено е 
дека додека 

новинарите биле 
генерално издржливи на 

настанот, локалните грчки 
новинари покажале значително 

ниво на морална повреда, 
опишана како „модринка на 

душата“ и чувство 
на вина и срам.
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ТИВКА 

ЕПИДЕМИЈА          Менталното 
      здравје во 
    редакциите
бара повеќе 
внимание

Покрај стресот поврзан со „жонглирањето“ со обврските кон децата и 
семејството заедно со предизвиците кои доаѓаат со работата од дома која 

влијаеше врз сите индустрии, уредниците во оваа сфера имаа и дополнителна 
грижа да не се заразат и да не го донесат вирусот дома во семејството, смета 

Кристин Нојбауер, ТВ продуцент во агенцијата Ројтерс
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Зголемена анксиозност, чувство 
на изолација и депресија... тоа се 
само неколку од ефектите почув-

ствувани од многумина како дирек-
тен резултат од наметнатите проме-
ни на работното место применети за 
справување со коронавирусот.

За новинарите кои ја покриваа кри-
зата или произведуваа уреднички про-
изводи од нивните каучи, кујни или 
спални соби, последните девет ме-
сеци беа немилосрдно црнчење. Но, 
влијанието врз психичкото здравје на 
уредниците не е доволно во фокусот, 
според медиумските експерти и нови-
нари со кои Џесика Дејвис зборуваше 
за овој текст. 

За многумина, тоа резултураше со 
различни нивоа на прегорување, неиз-
држлива анксиозност, депресија, оса-
меност и несоница. 

„Новинарите се чувствуваа како да 
се заробени во пандемискиот балон, 
покривајќи ја оваа невидено депресив-
на сторија по 12 часа на ден“, вели Џон 
Кроули, слободен уредник и меди-
умски консултант со долгот искуство 

во водење на редакции, кој и самиот 
страдал од прегорување на работа. 

Покрај стресот поврзан со „жонг-
лирањето“ со обврските кон децата и 
семејството заедно со предизвиците 
кои доаѓаат со работата од дома која 
влијаеше врз сите индустрии, уредни-
ците во оваа сфера имаа и дополни-
телна грижа да не се заразат и да не го 
донесат вирусот дома во семејството, 
смета Кристин Нојбауер, ТВ проду-
цент во агенцијата Ројтерс и глобален 
координатор и поддржувач на Мре-
жата на колеги на Ројтерс – програма 
во која учесниците се тренирани од 
стручни лица за активно слушање, ем-
патија, техники за грижа за себе и за 
тоа кога да се обратат на професиона-
лец.

„Ројтерс е активен кога се рабо-
ти за овозможување и ажурирање на 
безбедносната опрема и протоколи, 
но дури и со таа поддршка, грижите 
предизвикуваат многу анксиозност“, 
вели Нојбауер. 

Во април Краули испита 130 нови-
нари од најразлични медиумски ком-
пании од целиот свет и го објави својот 
извештај во ноември. Во извештајот, се 
вели дека 64 проценти од испитани-
ците рекле дека немало ништо пози-
тивно во работното искуство за време 
на карантините, додека 77 проценти 
рекле дека искусиле стрес поврзан со 
работата. Вкупно 59 проценти рекле 
дека искусиле моменти на депресија 
и анксиознот. Прашани за условите за 
работа од дома, 87 проценти рекле 
дека нивниот работодавач треба да 
биде одговорен или барем делумно за 
условите за работа од дома. 

Покрај стресот поврзан со „жонглирањето“ со обврските кон децата и 
семејството заедно со предизвиците кои доаѓаат со работата од дома која 

влијаеше врз сите индустрии, уредниците во оваа сфера имаа и дополнителна 
грижа да не се заразат и да не го донесат вирусот дома во семејството, смета 

Кристин Нојбауер, ТВ продуцент во агенцијата Ројтерс

https://digiday.com/media/mental-health-in-newsrooms-needs-more-attention/
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Краули зборуваше со новина-
ри од голем број на публикации од 
Обединетото Кралство, Австралија, 
Нигерија, Јужна Африка и Индо-
незија при што тие открија дека во 
хаосот на транзиција да ги водат 
редакциите од дома на почетокот 
на пандемијата во март, нивното 
психичко здравје не им било на крај 
памет. 

„Луѓето беа презаситени. Сето 
тоа е насочено кон предизвикот за 
изнаоѓање на бизнис модел, се бара 
луѓето да работат повеќе, доде-
ка другите стануваат непотребни. 
Кога се случи првиот карантин, сето 
тоа беше нагласено со фактот дека 
луѓе се разболуваат. Тоа е сурово, 
се случува тивка епидемија (на пре-
горување) и личи како уредниците 
или не знаат или не се грижат. Тие 
исто така ја чувствуваат“, вели Кра-
ули.

Наметнатите кратења предиз-
викани од пандемијата значеа ра-
ководителите на издавачките ор-
ганизации да бидат информирани 
за губењето работа преку видео 
повик, наместо во живо. Национал-
ниот и регионален издавач на вести 
Рич беше еден од оние кои мораа 
да отпуштат 550 вработени, од кои 
325 беа уредници, за да заштедат 
47 милиони долари, откако прихо-
дите беа намалени поради корона-
вирусот.

„Имавме многу разговори со 

луѓето за нивната индина, многу 
консултации со синдикатот. Не мо-
жевме ништо од тоа да направиме 
лице в лице. Тоа беше многу стрес-
но време во компанијата“, вели 
Алисон Гов, уредник за содржини и 
публика во Норт Вест Рич и претсе-
дателот на Друштвото на уредници. 

Создавањето услови за разго-
вор со менаџерите и уредниците кој 
не е само за постигнување бројки и 
цели е многу важен, смета таа.

„Ако сте уредник, имате стре-
сови поврзани со содржината, ме-
наџирањето на тимот, луѓето кои 
треба да се изолираат и мора да 
бидете свесни за тоа како луѓето се 
чувствуваат, какво е нивното пси-
хичко здравје и дали давата довол-
но поддршка, тоа може да донесе 

уште едно ниво на стрес за менаџе-
рот“, вели Гов. 

Работата од далечин ја напра-
ви комуникацијата и основната чо-
вечка интеракција со изворите мно-
гу потешка за уредничките тимови 
и не секој го имаше луксузот за ком-
форна домашна средина. 

„Често се случува нашите 
помлади колеги да делат куќи или 
да живеат во мали станови каде 
што голем проблем и предизвик е 

безбедна работа од дома. Тоа тре-
ба да го има на ум секој кој анали-
зира како новото нормално може 
да функционира“, вели Џон Бирчал, 
директор за спорт и содржини во 
Рич.

Многу медиумски организации 
направија организирани напори да 
ги адресираат дополнителните по-
тешкотии за новинарите. Ројтерс ја 
има мрежата и Си-ај-си глобалниот 
сервис за поддршка и советување 
при траума, кој вклучува и доверли-
ва жешка линија 24 часа каде нови-
нарите може да се добијат профе-
сионална помош од каде било и тоа 
на повеќе јазици. 

Политико, Блимберг медија, Ак-
сиос како и Гардијан сите додадоа 
нови бенефиции како психолошка 
поддршка, одмори со колегите од 
фирмата и обуки кои се фокусираат 
на психичкото здравје за сите нивни 
вработени. Би-би-си исто така има 
24 часовна програма за помош и 
ментално здравје. Од почетокот на 
пандемијата Би-би-си ги промови-
раше овие сервиси за поголем број 
од вработените и држи сесии за от-
порност и ментално здравје на Зум 
заедно со работилници за работа 

Политико, Блимберг медија, Аксиос како и 
Гардијан сите додадоа нови бенефиции како 
психолошка поддршка, одмори со колегите 
од фирмата и обуки кои се фокусираат на 

психичкото здравје за сите нивни вработени. 
Би-би-си исто така има 24 часовна програма за 

помош и ментално здравје
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од дома.
Сепак, многумина веруваат 

дека наследената култура во многу 
редакции придонесува да останат 
затворени за отворени дискусии 
поврзани со менталното здравје на 
нивните вравотени и раководители-
те на многу редакции не се познати 
по нивните вештини за сочувстви-
телни вештини за менаџирање на 
луѓето, туку повеќе се познати по 
нивната способност да го зголемат 
притисокот.  

Шириш Килкарни, новинар со 
25-годишно искуство во речиси 
сите поголеми телевизиски ре-
дакции во Обединетото Кралство, 
кој и самиот пател од депресија и 
анксиозност вели дека се уште има 
празнини кога станува збор за ад-
ресирање на менталното здравје во 
редакциите.

„Редакции имаат упатства 
за пост-трауматското стрес рас-
тројство кај снимателите, жените и 
воените репортери. Ако некој добие 
ПТСД во воена зона, тие точно знаат 
што да прават, има упатство – чекор 
по чекор. Но, никој не го разбира 
психичкото здравје во редакциите. 
Нема упатство за многу почестите, 

секојдневни прашања како депре-
сија, анксиозност, растројство со ја-
дењето, со кои се соочуваат многу-
мина од нивните тимови, но малку 
менаџери знаат како да се справат 
со тоа“, вели Кулкарни. 

Многумина кои имаа проблеми 
со психичкото здравје не чувству-
ваат дека за тоа може отворено да 
зборуваат од страв дека ќе биде 
прочитано како слабост која може 
да влијае негативно на нивната ка-
риера, смета Хана Сторм, од Мре-
жата за етичко новинарство. 

„Се фаќаме себеси како по пра-
вило прибегнуваме кон оправду-
вање, затоа што нашата медиум-
ска индустрија не е способна да ја 
прифати менталната болест како 
валидна причина за отсуство од ра-
бота. Има голема колилина на срам 
поврзана со психичките болести (во 
редакциите)“, вели Сторм. 

Многу често најпогодени се 
оние кои и традиционално се мар-
гинализирани поради нивниот 
пол, сексуален идентитет, етнички 
идентите, раса или посебни потре-
би, кои генерално се најранливи на 
психичко растројство поради при-
родата на условите на нивниот жи-

вот или демографија, смета Сторм. 
Истото важи и за стажантите и за 
слободните новинари за кои нема 
никаков систем за поддршка. 

„Ако не се чувствуваш претста-
вен во редакцијата, тоа придонесу-
ва да се чувствуваш помалку спо-
собен да се претставуваш себеси и 
се грижиш за зборување за своите 
ускуство и дали тоа ќе влијае на 
твојата кариера и како си виден во 
редакцијата“, вели таа.

Многумина се согласуваат дека 
ваквата култура се менува, иако по-
лека. 

„Со тековната трудољубивост, 
контактирање и разговор, се наде-
вам дека медиумската индустрија 
ќе продолжи да се отвора кон мен-
талното здравје и ќе разбере дека 
најквалитетното новинарство доаќа 
од новинарите кои се урамнотеже-
ни и поддржани“, вели Нојбауер од 
Ројтер. 

Шириш Килкарни, новинар 
со 25-годишно искуство 
во речиси сите поголеми 
телевизиски редакции во 
Обединетото Кралство, 
кој и самиот пател од 
депресија и анксиозност 
вели дека се уште има 
празнини кога станува 
збор за адресирање на 
менталното здравје во 
редакциите
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Три четвртини од новинарите 
доживеале стрес 
поврзан со карантинот
Џон Кроули спроведе глобално ис-

тражување на почетокот на пан-
демијата за да процени како се 

справуваат новинарите за време на панде-
мијата. Неговите откритија се објавени во 
извештајот под наслов „Новинарството во 
време на Ковид“. Во извештајот се пови-
куваат раководителите на медиумите да 
внимаваат на загриженоста на вработени-
те во врска со нивното ментално здравје.

Новинарството беше во незавидна 
состојба уште пред ковид-19, жртва на 
технолошко нарушување, дезинформа-
ции, расипан модел на рекламирање 
и надуено чувство за сопствено вред-
нување. Недоверливоста од јавноста и 
оцрнето од политичарите, индустријата 
бавно го прилагоди својот бизнис на та-
канаречената информациска ера што ја 
покриваше.

Пандемијата ја држи Четвртата власт 
во центарот на вниманието, поставувајќи 
прашања за улогата на новинарите во 
пренесувањето на вести, политиката и 
културата, кога тие се оние кои исто така 
ги обликуваат и влијаат на сториите за 
кои известуваат.

Ова чувство да се биде во центар 
на разговорот дава лажно чувство за 
способноста на новинарството да биде 
влијателна сила засекогаш.

Пазарните сили и промената на пот-
рошувачките навики ја соголувааат ин-
дустријата од моќта и престижот од кој 
произлегува нејзиниот кредибилитет. 

Прашањата околу новинар-
ското застапување, објектив-
носта и вистината се раз-
гледуваат подетално на 
друго место. Но, меѓу 
звукот и бесот, една 
изборна единица сè 
уште се игнорира - са-

мите новинари.
Навидум растргнати со работа на 

сите страни и исплашени за својата ид-
нина, голем број се уморни и деморали-
зирани, работејќи долги часови за време 
на ковид-19. Ова влијае на квалитетот на 
нивната работа.

До сега, на раководителите на редак-
циите навистина не треба да им се кажу-
ва дека голем дел од нивниот персонал 
е потрошен. Но, тие стојат блокирани, 
правејќи ситни странични движења и на-
видум не можат да се прилагодат додека 
ги обзема бурата.

Тие треба да бидат извадени од нив-
ната блокада. Мојот извештај, „Новинар-
ство во времето на Ковид“ е порака од 
оние кои ги пренесуваат вестите и од 
слободни новинари кои одржуваат но-
вински страници со ситни пари.

Сто и триесетте испитаници во 
моето истражување за влијанието на 
ковид-19 врз новинарството сакаат да 
биде покажана загриженост за нивно-
то ментално здравје.

Додека овој из-
вештај го докумен-
тира менталното 
влијание кое 
Ковид-19 го 
прави врз 
н о в и н а -

рите, верувам дека пандемијата исто така 
претставува генерациска можност да се 
притисне копчето за ресетирање.

Пандемијата ја забрза трансформа-
циската промена што ја разбранува ин-
дустријата. Трендовите и развојот на на-
станите за кои што претходно можеа да 
бидат потребни пет години, беа заврше-
ни за неколку месеци.

Новите алатки, работните текови и 
процесите влегоа во игра. Ова е навис-
тина возбудливо. И весниците и диги-
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Три четвртини од новинарите 
доживеале стрес 
поврзан со карантинот

Ново истражување за тоа како 
работата од дома влијаела 
на менталното здравје на 

новинарите

талните производи се успешно креирани, 
уредувани и објавувани од спалните соби, 
каучи и кујнски маси.

За моето истражување во 2020 годи-
на, добив одговори од Филипини, Индија, 
Бразил, Шпанија, Франција, Австралија, 
Индонезија, Јужна Африка, Холандија, 
Ирска, САД, Велика Британија и поши-
роко. За мене беше важно искуствата да 
бидат што е можно повеќе глобални и 
репрезентативни. Повеќето од овие одго-
вори беа во април и мај.

Еве ги моите откритија.
На прашањето дали имале позитив-

но искуство со карантинот, 64 проценти 
одговориле не. Повеќе изненадувачки 
беше тоа што повеќе од една третина (36 
проценти) изјавија дека имале позитивно 
искуство со карантинот кога станува збор 
за нивната новинарска работа.

Околу 59 проценти изјавија дека ка-
рантинот дојде со дополнителни грижи 
и стрес. Прашањето беше поставено 

низ призмата на нивното работно оп-
кружување. Беше јасно дека рабо-

тењето од дома, дали со семејст-
ва, цимери или самостојно, си 

имаше свој данок.
На директно прашање 

за влијанието на панде-
мијата на коронавирус 

врз нивното рас-
положение , 

77 проценти од испитаниците пријавиле 
некаков вид на стрес поврзан со работа-
та, кој се појавил за време на карантинот. 
Од нив, 57 проценти рекле дека стресот 
поврзан со карантинот влијае на нивната 
продуктивност. Повеќе од 44 проценти 
рекле дека тоа влијаело на нивните одно-
си со семејството и пријателите, а 59 про-
центи рекле дека доживеале моменти на 
чувство на депресија или вознемиреност.

На прашањето дали карантинот ра-
дикално или на кој било друг начин ќе 
ги промени редакциите, 94 проценти се 
согласија. Понатаму, 87 проценти изјави-
ле дека сметаат дека нивниот работода-
вач треба да биде одговорен или донека-
де одговорен за нивните услови за работа 
дома.

Во продолжение, оние кои најве-
ројатно бараат трајни промени кај своите 
работодавци, 56 проценти кои пријавиле 
чувство на депресија за време на каран-
тинот, изјавиле дека нивниот работода-
вец имал одговорност да ја провери нив-
ната благосостојба.

Осумдесет и осум проценти од оние 
кои рекоа дека карантинот влија-
ел на нивните врски, изјавиле 
дека сакаат да ги подобрат 
своите работни услови / по-
ставувања во домот.

Осумдесет процен-
ти од оние кои сакаа да 
видат подобрување во 
комуникациите од ме-
наџерите, пријавија 
стрес поврзан со ка-
рантинот, што има 
негативен ефект 
врз нивната про-
дуктивност.

Од новинарите ретко се бараат сове-
ти за нивната индустрија или за насоката 
во која би сакале да се движи. Затоа го 
поставив прашалникот на SurveyMonkey. 
Повеќето зборуваа анонимно затоа што 
се плашеа за својата работа доколку се 
види дека го критикуваат раководството 
или работодавачот.

Исто така, спроведов и интервјуа со 
пет новинари за нивните работни денови. 
Станува збор за Кјара Картер, Алексис 
Аквагирам, Сан Брајмер, Аманта Перера и 
Луиз Болотин.

Ги опфаќа нивните искуства од Јужна 
Африка, Нигерија, Индонезија, Австра-
лија и Велика Британија за тоа како се 
справуваат со новинарството во времето 
на ковид.

Ендру Гартвајт е новинар, статисти-
чар и илустратор неодамна почестен од 
Кралското статистичко друштво за ста-
тистичка извонредност во новинарство-
то. Тој извади на површина трендови про-
најдени во истражувањето и ги обезбеди 
и визуелните содржини.

Што се однесува до мене, јас сум 
„прегорен“ новинар. Работев долги часо-
ви, водев редакции и ме направија одви-
шен. Јас сум опсесивна вест. Требаше да 
дојде до карантин за јавно да признаам 
дека занаетот што го сакам и работев во 
целиот мој живот, нанесе огромна штета 
на мојата благосостојба.

Зборував со десетици новинари ши-
рум светот за настаните во 2020 година. 
Овој извештај им е оддавање почит. И 
покрај моите најдобри напори да привле-
чам интерес, овој извештај е самофинан-
сиран. Јас ја поздравувам секоја морална 
или финансиска поддршка за продолжу-
вање на моето истражување. Контакти-
рајте ме на @mrjohncrowley за пристап до 
целиот извештај.

https://www.journalism.co.uk/news-commentary/three-quarters-of-journalists-experience-lockdown-related-stress/s6/a768311/
https://twitter.com/mrjohncrowley
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КОВИД-19 НОСИ ПУБЛИКА, 
НО НЕ И ПАРИ

Џој Челагат, советник за бизнис во 
Интерњус за Африка, рече дека потрошу-
вачката на вести се зголемила за време на 
пандемијата, бидејќи луѓето барале веро-
достојни извори на информации.

„Кога луѓето ќе ги видат вестите на со-
цијалните мрежи, тие брзо проверуваа на 

веб страните од медиумите за да проверат 
- Дали е ова вистина?“, рече таа.

Оваа надуена побарувачка не се ре-
флектираше во приходите што ги добиваа 
овие организации, смета Марџори Роуз. 
Роуз е постар потпретседател на Интерњус 
за програма. 

„Повеќето од нашите медиумски тела 
забележаа пад од 80% на своите приходи и 
сè уште не се опоравија. Видовме партнери 

како добиваат два до три пати по-
голем сообраќај во првиот бран 

на пандемијата. Но, во исто 
време нивното рекламирање 
се намалуваше“, рече таа.

Роус и Челагат рекоа дека 
голема причина за тоа е што 
владиното рекламирање, гла-
вен извор на приход за локал-
ните медиумски агенции, се 
намали за време на пандемија-
та. Огласувачите исто така не 
сакаа да ставаат реклами на 
страници со содржина во вр-
ска со ковид-19.

 
ТРОШКА НАДЕЖ

Како што рече Дин, „ор-
ганизациите не можат да 

се одржат без пари“.
Во мај, Глобалниот форум за развој 

на медиуми упати итен апел до владите, 
донаторите и другите телекомуникациски 
компании да спроведат промени во поли-
тиката што ќе и помогнат на новинската 
индустријата. Досега 180 медиумски ор-
ганизации ја потпишаа петицијата. 

Измените вклучуваат обезбедување 
даночни олеснувања за независни новина-
ри и назначување на новинарството како 
добротворна индустрија за да можат до-
наторите да вложат повеќе пари во неа.

Некои непрофитни организации како 
фондацијата Бил и Мелинда Гејтс сѐ по-
веќе сакаат да финансираат независни 
медиуми.

„Нешто што многу брзо излезе на 
виделина додека фондацијата се осврну-
ваше на [санитарните и здравствените] 
прашања, е тоа што овие проблеми не се 
пријавуваат доволно и честопати се игно-
рираат“, рече Алекс Јакана, програмски 
службеник за глобално медиумско парт-
нерство во фондацијата.

Од таа причина, тој рече дека фонда-
цијата одлучила да им даде финансиска 
помош на редакциите кои известуваат за 
глобалното здравје и развој.

Спасување на 
спасителите на живот

На независните 
медиуми им е потребно 

финансирање за 
да продолжат со 

неопходното покривање 
на пандемијата
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Независни медиумски организации 
доставуваат навремени и локализи-
рани информации до јавноста, дури 

и за време на пандемија, кои може да спа-
сат живот. Но, тие не можат да работат 
без пари. КОВИД-19 го забрза глобал-
ниот тренд на намалување на приходите 
за овие агенции. Ова може да има трајни 
последици по здравјето на луѓето и на де-
мократиите.

Тоа и го кажаа шестте донатори на 
медиуми и експерти од индустријата на 
својата виртуелна публика на неодамнеш-
ниот панел за иднината на независните 
медиуми. 

Настанот беше дел од конференција-
та „Новинарство во времето на кризата“ 
на универзитетот Карлтон. Дискусијата 
беше водена од Марк Нелсон, директор 
во Центарот за меѓународна медиумска 
помош.

КЛУЧНА УЛОГА НА НЕЗАВИСНИ 
МЕДИУМИ

Симон Колард-Векслер, еден од пане-
листите и извршен директор на Глобални 
Афери Канада, рече дека независните ме-
диуми играат клучна улога во спротивс-
тавувањето на дезинформациите, нешто 

што федералната влада го смета за „стра-
тешка закана“ за канадската демократија 
и глобалната стабилност.

„Сите наши напори поврзани со бор-
бата против ковид, како на домашен, така 
и на меѓународен план, зависат од сигур-
ни медиуми“, додаде тој.

Но, тие независни гласници не по-
стојат во некои земји. Мира Милоше-
виќ, извршна директорка на Глобалниот 
форум за развој на медиуми, рече дека 
скоро третина од Бразилците немаат 
пристап до информации во локална-
та заедница.

Во контекст на ковид-19, тоа е 
„всушност, недостаток на информа-
ции од животно значење“, рече таа. 
„Слично е и во Венецуела и во други 
земји“.

„Мислам дека ефектите од неус-
пех на пазарот ќе станат сè поочиг-
ледни, не само во поглед на ковид, 
туку и во цела низа други работи“, 
рече Џејмс Дин, директор за правила 
и учење на Би-Би-Си Медиумска Ак-
ција.

Тој рече дека ослабениот меди-
умски пејзаж значи помал надзор над 
лошите постапки на владите. „Мис-
лам дека можеме да очекуваме дека 

корупцијата ќе се зголеми во следните не-
колку месеци и години“.

Колард-Векслер рече дека има повеќе 
можности за злоупотреби да останат не-
откриени, доколку новинарите не ги осу-
дат. 

„Осумдесет и пет проценти од случа-
ите кога ќе слушнете за кршење на права 
или злоупотреби, се должи на независно 
новинарство и граѓански групи“, рече тој.

Спасување на 
спасителите на живот

https://medium.com/journalism-in-the-time-of-crisis/saving-the-life-savers-ffd5dd4778b7
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Новинарите се 
#Неопходниработници

За време на здравствената криза, новинарите 
имаат клучна улога. Кога на повеќето од нас им се 
препорачува да седат дома, тие се нашите очи и 
уши на терен, носејќи ни проверени и точни ин-
формации. Сепак, во некои европски земји нови-
нарите се уште не се сметаат за неопходни работ-
ници што ја отежнува нивната работа. Европската 
федерација на новинари (ЕФН), во партнерство 
со своите членки во Албанија, Косово, Црна Гора, 
Македонија, Србија и Турција започна кампања на 
социјалните медиуми за кревање на свесноста за 
потребата новинарите да бидат сметани за неоп-
ходни работници.

Пандемијата со Ковид-19 во регионот за многу 
новинари значеше подолго работно време, пома-
ли плати, ограничување на патувањата, недоста-
ток на заштитна опрена и здравствено осигуру-
вање што уште повеќе ги изложуваше на вирусот. 
Додека некои влади решија да ги катергоризираат 
новинарите како неопходни работници, заедно со 
здравствените и социјалните работници, учители-
те, прехранбената индустрија, други не направија 
ништо во таа насока. Статусот на „неопходни ра-
ботници“ на новинарите им дава пристап до некои 
бенефиции како што слобода на движење, пла-
тено боледување, заштитна опрема, финансиска 
компензација и слично.

Новинарите се клучни како за здравјето и без-

бедноста на популацијата така и за демократијата. 
Тие го ризикуваат своето здравје за да не инфор-
мираат. Со оваа кампања, новинарските синдикат 
и здруженија не потсетуваат дека зад екраните на 
луѓето и зад информациите кои ги листаме повеќе 
пати на ден, новинарите и медиумските работни-
ци работат напорно во тешки услови за да ја ин-
формираат јавноста на најдобар можен начин.

Генералниот секретар на ЕФН, Рикардо Гутие-
рез ги повика сите европски влади да ги прогласат 
новинарите за неопходни работници и да им овоз-
можат соодветна компензација:

„Новинарите беа клучни во одговорот на вла-
стите на Ковид-10. Тие потврдуваа информации, 
бараа одговорност од функционерите, истражуваа 
многу аспекти на пандемијата, интервјуираа екс-
перти. Информативните медиуми станаа суштест-
вен јавен сервис кој искуси огромно зголемување 
на восприемање на вести. Ова мора некако да 
биде адресирано“.

Оваа кампања е координирана од Европска-
та федерација на новинари во рамки проектот на 
УНЕСКО „Градење доверба во медиумите во Југо-
источна Европа и во Турција“ финансиран од ЕУ 
во партнерство со членките на ЕФН од Албанија 
(АПЈА), Босна и Херцеговина (БХ новинари), Косово 
(АЈК), Црна Гора (СМЦГ), Македонија (ССНМ), Ср-
бија (СИНОС и НУНС) и Турција (ТГС).
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