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НОВИНАРСТВОТО КАКО ЈАВНО ДОБРО
УВОДНИК
Павле Беловски

Работа во услови на корона
пандемија - година подоцна

Добар ден. Дали би сакале да работите во нашиот
медиум се отвора слободно место во редакцијата на дескот?
Да, би сакал да бидам дел до вашата редакција, но
единствениот услов е да работам од дома.
Нека изостане одговорот дали новинарот ја доби работата и да се задржиме на прашањето кое во оваа реална случка од пред една недела во еден национална телевизија отвори многу дилеми. Ги променивме ли навиките
и традиционалното поимање на новинарската професија
и конечно го дигитализиравме нашето новинарско перо?
Една година и половина пандемиски услови, работа од
дома, преполовени редакции, мерки и рестрикции. Оваа
нова реалност не само што се провлекува стихијно и трае
18 месеци, туку и ги исфрли на брегот проблемите за кои
предупредуваа самите новинари и нивните организации.
Новинарите “робуваат“ на мултитаскингот извршувајќи и
по неколку работни задачи на различни позиции без дополнителен финансиски надоместок. Уште повеќе загрижува што истражувањето на БИРН исфрли заклучоци
кои загрижуваат. Мнозинството медиумски работници
се уплашени за нивниот животен стандард, а речиси две
третини сметаат дека имаат сериозна потреба од финансиска поддршка. Над 60 проценти во просек рекоа
дека имале повеќе или многу повеќе работа од обично.
Ситуацијата беше најлоша во Македонија, констатирале
прашаните медиумски работници. Најизложени на ризик
се видеоновинарите, за кои падна побарувачката, поради растот на онлајн-комуникацијата и на виртуелните
прес-конференции, процеси кои се уште траат и по повеќе од година пандемија. Новинарската индустрија не
може да го сузбие вирусот и да ја врaти нормалноста на
секојдневието. Затоа новинарите мораат да ја препознаат
потребата од здружување во нивните организации и синдикати. Оттаму мора да доаѓаат иницијативи и предлози
за нови законски решенија кои ќе ги препознаваат, превенираат и санкционираат аномалиите и кршењето на
постечките закони во услови на пандемија. Новинарите
не можат да преживаат уште една година пандемија без
планска и квалитетна трансформација. За промените е
потребна еволуција, а не наметната револуција.

„ZOOM“ новинарство и
работа под медицинска
маска - како короната
ја смени
работата на
медиумските
работници

Пишува:
Теодора Цветковска
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„Р

аботам во радио речиси две години и
најголем дел од работата ми ја одбележа ковид пандемијата, а кога вирусот зеде
замав во земјава пробавме што
повеќе да ги ограничиме снимањата во живо, а бидејќи радиото е медиум кој зависи од
глас, повеќе се насочивме кон
изјави и интервјуа направени
по телефон, Скајп и Зум. Јас

бев и позитивна на ковид
па речиси еден месец бев
во изолација и работев од
дома, на сајт. “ , раскажува Те-

одора Новеска од Канал 77.
Ваквиот бурен почеток во
новинарските води на Новеска
е доказ дека во новинарството честопати не се знае што е
следно и со каков предизвик ќе
се соочат медиумските работници. Па така, без разлика на
должината на работниот стаж,
бројот на направени репортажи, извештаји или интервјуа,
пандемијата на КОВИД -19 ги
исправи медиумите пред една
нова и тешка задача, да извес-
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Теодора Новеска

туваат за светска здравствена криза,
за која лани во март месец имаше
оскудни информации.
И додека за многу професии короната значеше работење од дома
,новинарите и медиумските работници мораа да се во првите борбени
редови против вирусот, со тоа што
навремено и точно ќе ја информираат јавноста и ќе му служат на јавниот
интерес.

Публикацијата
„Новинарството
новинарството како јавно
добро“ излегува со поддршка
на Union to Union,
Меѓународната федерација
на новинари (IFJ)
и Шведските синдикати
на новинари како дел
од проектот
„Дигитално организирање
на ЦИЕ“.
Ставовите и коментарите
во публикацијата се
одговорност на издавачот и
не ги изразуваат ставовите
и мислењата на Union to
Union, Меѓународната
федерација на новинари
(IFJ) и Шведските
синдикати на новинари.
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Крсте Шупев

За оние кои и претходно „канцеларија“ беше теренот , ја споредуваат работата во време на пандемија со
„одење по жица“. За Крсте Шупев и
покрај стравот од вирусот и напорите
да се заштити и себе и блиските,работата во вакви услови уште посилно
го мотивира да биде „окото“ на маргинализираните групи.
„Често влегував во домови кои
немаат вода и струја по неколку
месеци, каде условите за хигиена

беа на лошо ниво, но едноставно
приказната те влече и сакаш да го
поправиш тоа, да смениш нешто
во животот на тие луѓе. Сè уште е
предизвик да работиш во ова време.
Сè уште сме опкружени со личности
кои освен ковидот се борат и со животот. Тоа ме мотивира да снимам
и да се обидам да немам страв за
ништо. Тоа е големината на нашата
работа. Да ги снимаме случувањата
и приказните на вистинските херои “
додава Шупев.
Арбнора Мемети, фоторепортерка во „Дојче Веле“, вели дека од минатата година до сега медиумските
работници веќе се навикнаа да сни-

Арбнора Мемети

маат, фотографираат и известуваат
, и покрај брановите и пикови на вирусот.
„На почеток бевме збунети не
знаевме што точно се случува ниту
што нè очекува. Сега после една година малку сме полабави, но не би
кажала дека е сменето нешто многу во новинарската фела. За мене
лично не е сменето ништо, ние што
бевме на терен во најкритичното
време сме се уште на терен, а оние
што и пред една година работеа од
дома, повеќето од нив и сега работат така“ вели Мемети.
А, за телевизиските куќи, во кои
има околу сто , некаде и повеќе вра-
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БИЛТЕН

Тамара Грнчароска

да заплива во водите на шпекулации и ширење паника, адаптирајќи
се многу бргу на новиот начин на
комуникација и работа од дистанца,
користејќи ги сите расположливи
алатки во такви услови за да стигне
до точни и проверени информации.
Сепак, минатата година , според неа
била потурбулентна.
„Маски на лице, средство за де-
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тењето во канцеларија наспроти работењето од дома, иако и тоа има
свои предности.
Оваа година ни потврди дека
потпирањето на отворените податоци и онлајн алатките се и ќе бидат иднината на истражувачкото
новинарство.“ - објаснува Тамара

БИЛТЕН

ботени, веста на 11 март дека Светската здравствена организација
прогласи пандемија значеше целосна реорганизација на работата.
„Иако пандемијата згасна многу
дејности и работни места, а одредени професии можеа да се префрлат и да продолжат со работа
од „домашните канцеларии“, сепак во Телевизија Телма работата
продолжи да се одвива непречено,
бидејќи информациите мора да
стасаат до народот. Заради природата на работата, се направи и
реорганизација во медиумот. Беа
подготвени две екипи со соодветен кадар за работните позиции,
без меѓусебен контакт, кои работеа
наизменично, преку еден ден, а со
тоа се створија, ако може така да
се каже, побезбедни услови за работа. Стресот и понатаму остана
на исто ниво за ударните вести во
15.30, но во однос на фреквентност
на луѓе на работното место беше
порастеретено“, раскажува Снежана Младеновска Анѓелков - видео
монтажер во ТВ Телма.
Според Тамара Грнчароска, новинарка во Телевизија Телма, професионалното новинарство во земјава
го положи испитот на зрелост и
професионалност, не дозволувајќи

зинфекција во чантата, дистанца
од соговорниците кои се поретко
ги снимав лице в лице ја обележа
година и половина мое работење
во пандемија. Одењето на терен
во првите неколку месеци од пандемијата беше таква реткост, дотолку што меѓу колегите тоа го
доживуваме речиси како исклучок.
Во периодите на карантин и полициски час одењето на работа секој
втор ден мене ми беше единствена
форма на социјализација, на што
бев многу среќна, но истовремено
во тој период поради работењето
во групи со половина од колегите
физички се немавме видено цели
девет месеци.“ додава Грнчароска.
Исто така, измените во начинот
на работа се одрази и во комуникацијата на новинарите со институциите.
„Нашата работа генерално е на
терен, а во услови на пандемија сето
тоа се редуцира. Кога прес – конференциите се он – лајн, конкретно
Владата не дозволува повеќе од
еден новинар на иста редакција да
се вклучи, а ограничен е и бројот
на прашања. Во други случаи, пак,
честопати сме поканети на настан,
а кога ќе пристигнеме таму воопшто нема услови за дистанца, до-

дека голем дел од говорниците не
носат маска. Во овој период, многу
наши колеги, за жал, се соочија и се
соочуваат со заразата. Изминатата година донесе многу промени“
вели Игор Стефановски, новинар во
Алсат ТВ.
Игор Стефановски

Со таков проблем се соочил и
фрилен новинарот Бојан Стојковски
, кој најмногу соработува со странски медиуми, но најчесто првиот канал за добивање на информации му
се македонските институции.
„Во некои случаи најголемиот
предизвик беше поврзан со самата
достапност до информации, односно некои институции на некој начин

носеа некакви нови и сопствени
правила околу тоа кои информации
можат да ги споделат, а кои не можат, или пак не сакаат, со нас новинарите.За некои институции може
да се каже дека беше дури и очигледно тоа намалување на транспарентност и достапност, користејќи
најразлични изговори и на некој начин користејќи ја новонастанатата
ситуација за да го ограничат пристапот до информации за кои сметаат
дека можеби се чувствителни, или

Бојан Стојковски

Тамара Чаусидис

пак поради некои други причини.“
Но, КОВИД-19 не „удри“ само
по дневното новинарство. Па така,
редакциите кои се бават претежно
со истражувачко новинарство, ги
зајакнаа своите дигитални капацитети.
„Во оваа година ги откривме и
предностите и мааните на функционирањето онлајн. Заради природа на работата (Призма не е дневен портал) имавме привилегија
да не мораме да следиме дневни
настани, но едно време работата на
терен (интервјуа, брифизни, репортажно покривање) беше практично
невозможна.
Како редакција која работи тимски ја сфатиме вредноста на рабо-

Чаусидис, уредник на ПРИЗМА.МК
Броење заразени со, хоспитализации, починати, карантини , избори , пожари , дневни настани, повторно корона бранови , вакицини,
броење заразени со корона , ова е
секојдневие на новинарите и медиумски работници веќе година и пол.
Во меѓувреме во трката со времето
и борбата со опаката болест, неколкумина се најдоа во црните ковид
статистики, десетици се заразија
или останаа дома затоа што нивни
колега добил позитивен тест на корона.
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Што треба
да знаете кога
известувате
за делта сојот

САНБИ И ИНИЦИЈАТИВАТА ГИСАИД УСПЕАЈА ДА ПРОНАЈДАТ КАКО МУТИРА ВИРУСОТ

БИЛТЕН

?

Земјите со повисок
приход, како САД и
Велика Британија,
имаат на располагање
вакцини за да помогнат
во спречувањето на
овој последен бран.
Сепак, со голем дел
на невакцинирано
население, делта
сојот предизвикува
значителна штета

Г

лобалната борба против
ковид-19 е далеку од завршена. Како што продолжува
пандемијата, делта сојот носи
нов бран на предизвици и дополнително ја нагласува важноста од удвојување на напорите за
борба против вирусот.
Ако известувате за влијанието на оваа заразна мутација врз
луѓето ширум светот, Питер ван
Хејзден, биоинформатичар во
Јужноафриканскиот национален
институт за биоинформатика
(САНБИ), има неколку клучни
предлози за вас. Тој зборуваше
на неодамнешниот вебинар организиран од Меѓународниот
центар за новинари, насловен
„Известување за варијантата на
делта“.

БИЛТЕН

„Најголемиот непријател
што го имаме во моментот
е поделбата и оние
што профитираат од
поделбата“, истакна
Питер ван Хејзден,
биоинформатичар во
Јужноафриканскиот
национален институт за
биоинформатика (САНБИ)
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Достапноста на вакцини доведе до намалување на
смртните случаи во земјите со високи примања.
Стапката на смртност е повисока во земјите со
ниски приходи, каде што пристапот до вакцини и
други критични ресурси е поограничен

ВАРИЈАНТАТА НА ДЕЛТА
Е ПОВЕЌЕ ПРЕНОСЛИВА
ОД ДРУГИТЕ ВАРИЈАНТИ

Со оглед на процесот на биолошко секвенционирање на
примероци од ковид-19, САНБИ

биде последична за здравствените системи кога ќе се исцрпат ресурсите.
РЕСУРСИТЕ СЕ КРИТИЧНИ
ЗА РЕШАВАЊЕ НА НОВИОТ БРАН

Недостатокот на ресурси ја
попречува способноста на земјите
да се борат против ширењето на
вирусот. Ова не се разликува со
делта сојот, особено во Африка,
забележа Ван Хејзден.
„Африканскиот
континент
беше оставен надвор од базенот
за пристап до премногу работи,
вклучително и резервите за тес-

БИЛТЕН

„Ова е глобална слика: гледаме како делта сојот полека завладува. Ги потиснува од патот
сите други верзии на вирусот. Ја
има онаа, што ние ја нарекуваме,
селективна предност“, рече Ван
Хејзден.
Подолу се дадени неколку поенти од вебинарот:

Со оглед на процесот на биолошко
секвенционирање на примероци од ковид-19,
САНБИ и Иницијативата ГИСАИД, која
обезбедува геномски податоци за некои вируси,
успеаја да пронајдат и разберат како мутира
вирусот откако е откриен

Ресурси и поддршка од побогатите земји сега се
потребни повеќе од кога било, бидејќи вирусот
продолжува да се развива

БИЛТЕН

и Иницијативата ГИСАИД, која
обезбедува геномски податоци за
некои вируси, успеаја да пронајдат
и разберат како мутира вирусот
откако е откриен.
Нивните примероци илустрираат различни скокови со тек на
времето, при што делта сојот на
вирусот е показател за скорешниот пораст во секој регион во Африка. Оваа варијанта носи повисоко
вирусно оптоварување и може да
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тирање. Требаше да видиме многу повеќе инвестиции во подобра
дијагностика за континентот“,
рече тој.
ВАКЦИНИТЕ ОБЕЗБЕДУВААТ СИЛНА
ЗАШТИТА ОД ДЕЛТА СОЈОТ

Земјите со повисок приход,
како САД и Велика Британија,
имаат на располагање вакцини за
да помогнат во спречувањето на

овој последен бран. Сепак, со голем
дел на невакцинирано население,
делта сојот предизвикува значителна штета.
Достапноста на вакцини доведе
до намалување на смртните случаи во земјите со високи примања.
Стапката на смртност е повисока во
земјите со ниски приходи, каде што
пристапот до вакцини и други критични ресурси е поограничен.

СОРАБОТКАТА Е КЛУЧНА

На крајот на краиштата, соработката меѓу земјите со високи и
ниски примања е клучна за борба против вирусот. Ова во голема
мера, сепак, отсуствува до денес.
Ресурси и поддршка од побогатите земји сега се потребни повеќе

од кога било, бидејќи вирусот продолжува да се развива.
„Колку повеќе вирусот се
шири, толку повеќе се појавуваат
варијанти“, рече Ван Хејзден.
Додека делта сојот продолжува да расте, соработката меѓу научниците и новинарите е, исто
така, неопходна за сеопфатно и
точно покривање на ковид-19.

„Најголемиот непријател што
го имаме во моментот е поделбата и оние што профитираат од поделбата“, истакна Ван Хејзден, додавајќи дека дезинформациите за
вирусот го влошуваат проблемот.
Новинарите, исто така, треба да се
стремат да изготват известување
што го зема предвид потребниот
контекст околу пандемијата.
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СТРАТЕГИИ ЗА МЕДИУМИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС ЗА СООЧУВАЊЕ СО ПАНДЕМИЈАТА НА КОВИД-19

Градење бизнис околу содржина

П

БИЛТЕН

Пандемијата на ковид-19
создаде криза во медиумите
и во обем и во географска
распространетост
како никогаш досега.
Влијанието на пандемијата
и инфодемијата, заедно
со секојдневниот стрес
на живеење и работа
со вирусот, се тековен
предизвик за медиумските
бизниси и работници
ство на „Ројтерс“, повеќе од една
третина од испитаниците пријавиле
пад на приходите од 30 отсто или
повеќе. Во многу земји на глобалниот југ, ситуацијата е полоша. Голем
број на медиуми кои работат со членови на конзорциумот ПРИМЕД се
соочија со пад на приходите од 40
до 60 отсто. Рекламирањето и другите деловни партнерства во голема
мера пропаднаа, бидејќи компаниите ги намалија буџетите за маркетинг и исчезнаа воспоставените алтернативни извори на приход.
Студијата на Меѓународниот
центар за новинари (ICFJ) и Центарот за дигитално новинарство Тоу
при Универзитетот Колумбија го утврди финансирањето како најголема
потреба на медиумите. Во анкетата
на повеќе од 1.400 новинари од 125
земји, 76 отсто го оценија финансирањето за покривање на оперативните трошоци (вклучувајќи ги и пла-
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тите) како важно или многу важно
поради кризата. Сличен заклучок
содржи и извештајот на Институтот
за студии на новинарство „Ројтерс“
кој покажа дека над 80 отсто од
испитаниците во медиумите рекле
дека нивната најкритична потреба
се финансиите.
Овие наоди се поткрепени со
неодамнешното истражување на
Инвестицискиот фонд за развој на
медиуми (МДИФ). Иако врз основа
на релативно мал примерок (39 медиумски компании), истражувањето
покажа дека 87 отсто од испитаниците рекле оти ковид-19 има негативно влијание врз нивниот бизнис.
Анкетата, исто така, покажа дека
10 отсто од испитаниците во медиумите доживеале позитивно деловно влијание. Најголемиот деловен
предизвик од ковид-19 досега беше
економското влијание и намалување
на приходите, со просечна стапка од
4,02, на скала од 1 што го претставува најмалиот предизвик до 5 што
го претставува најголемиот предизвик. За споредба, вториот и третиот
предизвик се однесуваат на промена
во практиките за собирање на вести
(2,94) и физичкото и менталното
здравје и безбедност на работната
сила (2,88).
Соочени со длабока финансиска
криза и без јасни индикации кога ќе
заврши пандемијата, стандардната
позиција на многу медиуми од јавен
интерес е опстанокот. Проблемите
се влошуваат со атмосферата на неизвесност, што долгорочно планирање го прави невозможно.
Позитивна страна е што многу медиуми забележаа пораст на
публиката за време на брановите
на ковид-19. Жедта и важноста за
квалитетни вести им овозможија
на многу медиуми од јавен интерес
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БИЛТЕН

андемијата на ковид-19 создаде криза во медиумите и
во обем и во географска распространетост како никогаш досега.
Влијанието на пандемијата и инфодемијата, заедно со секојдневниот
стрес на живеење и работа со вирусот, се тековен предизвик за медиумските бизниси и работници. Исто
така, се покажа дека потребата на
медиумите за финансиска издржливост е поголема од кога било.
Во глобалното истражување на
Институтот за студии за новинар-

Соочени со длабока
финансиска криза и без јасни
индикации кога ќе заврши
пандемијата, стандардната
позиција на многу медиуми од
јавен интерес е опстанокот.
Проблемите се влошуваат
со атмосферата на
неизвесност, што долгорочно
планирање го прави
невозможно

Препораките се упатени до медиумските раководства и уредници,
бидејќи ги опфаќаат финансиските
и уредувачки одговори на нивните
организации на пандемијата. Тие се
потпираат на искуства на медиумите
во земјите во кои работат партнери
на конзорциумот ПРИМЕД и креираат практични чекори што медиумите од јавен интерес ги препознаа
како корисни, додека се движат во
фаза на управување со кризи на пандемијата и се подготвуваат за новата
реалност што следува.
НАМАЛУВАЊЕ НА ТРОШОЦИ,
ПРИБИРАЊЕ НА ГОТОВИНА

БИЛТЕН

да се поврзат со повеќе луѓе и да ја
зголемат својата мисија за обезбедување на сигурни информации. Меѓутоа, во многу случаи, испакнатините
во потрошувачката се покажаа како
привремени, кога настана замор од
вестите. Подемот и падот на публиката направи медиумите да задржат
што е можно повеќе нови читатели,
слушатели и гледачи, и да развијат
стратегии за ефективни односи со
публика и огласувачи и, потенцијално, приходи.
Медиумите од јавен интерес
ширум глобалниот југ демонстрираа
дисциплина, иновативност, издржливост и храброст во одговорите
на кризата. Иако овие квалитети се
од суштинско значење за опстанок,
тие се најефикасни кога се споени
со практични деловни и оперативни стратегии, особено оние што се
испробани и тестирани од други медиуми од јавен интерес во слични
средини.
Сепак, не постои план за тоа
како медиумите треба да одговорат
на кризата. Секоја медиумска организација и медиумски пазар се различни. Сепак, може да се идентификуваат одредени практични чекори

- Редовно прегледувајте ја оптимизацијата на трошоците. Паричните текови и обртниот капитал се
најважни. Анализирајте како работи
секоја деловна единица во споредба
со првичните проекции. Предизвикајте ги сите трошоци, погледнете
ја секоја поделба, инвестиција, договор и заем.
- Планирајте ја вашите готовина
внимателно за да не западнете во
неволја кога ќе се сменат привремените намалувања. Одложувајте ги

БИЛТЕН

Во глобалното истражување на Институтот за студии
за новинарство на „Ројтерс“, повеќе од една третина од
испитаниците пријавиле пад на приходите од 30 отсто
или повеќе. Во многу земји на глобалниот југ, ситуацијата
е полоша. Голем број на медиуми кои работат со членови на
конзорциумот ПРИМЕД се соочија со пад на приходите од 40
до 60 отсто
што креаторите на вести треба да ги
земат предвид додека се обидуваат
да изградат финансиска и оперативна издржливост на нивните медиуми.
Во истражувањето на МДИФ,
медиумските компании беа прашани за важноста на мерките што ги
воведоа како одговор на ковид-19.
Се смета дека две мерки имаат
најголемо позитивно влијание врз
организацијата: воведување нови/
алтернативни извори на приход
(23,5 отсто) и работа од дома (23,5
отсто). Другите мерки, од намалување на производот до намаленото
работно време за некои вработени,
се сметаат за помалку корисни и корисни само за некои организации.
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проектите што бараат вложување
на готовина и нови вработувања за
да сочувате готовина и да избегнете
непотребен ризик.
- Новите расходи треба да се
совпаднат со разликата на трошоци
или нивно намалување во областите
со недостаток на приоритет. Дури
и ако очекувате новите расходи да
создадат нови приходи, сепак надоместете ги трошоците на друго
место - не можете да си дозволите
да грешите, а навремената наплата
на приходите може да продолжи да
биде предизвик некое време.
- Фокусирајте се на суштината
на вашиот бизнис што сакате да ја
заштитите по секоја цена и соодветно распоредете ги ресурсите. Иден-
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БИЛТЕН

ПРОДОЛЖЕТЕ СО ПОТРАГАТА
ПО ПРИХОДИ
- Не престанувајте да експериментирате со алтернативни приходи. На пример, вебинарите можат
да обезбедат поголема публика од
настаните во живо со пониски трошоци или вашата деловна единица
за вести може да спроведе анкети
и да анализира податоци за клиенти кои плаќаат. Не играјте секогаш
дефанзивно. Запомнете, дури и лошиот пазар обезбедува простор за
иновации.
- Планирајте како да профитирате од зголемената читателска публика, не оставајте на случајност. Ако
имате претплати, фокусирајте се на
нивна надградба за да го компензирате падот на рекламирање. Овој
единствен фокус, исто така, може
да помогне да се изгради заедничка
цел за целата организација - уредувачка и деловна.
- Размислете за нова стратегија
за цени, што вклучува услуги како
што се вебинари и специјализирани билтени кои може да помогнат
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Студијата на Меѓународниот центар за новинари
(ICFJ) и Центарот за дигитално новинарство Тоу при
Универзитетот Колумбија го утврди финансирањето
како најголема потреба на медиумите. Во анкетата
на повеќе од 1.400 новинари од 125 земји, 76 отсто го
оценија финансирањето за покривање на оперативните
трошоци (вклучувајќи ги и платите) како важно или
многу важно поради кризата

за привлекување на нови клиенти и
да се позиционира вашата организација како партнер со целосна услуга
и решенија.
- Не го измислувајте повторно
тркалото. Барајте информации за
искуства на другите медиуми и видете дали тие можат да бидат прилагодени за да ги задоволат вашите
потреби. Сега е време да соработувате, а не да работите сами.
- Одржувајте односи со постојните огласувачи и други клиенти,
дури и ако тие не се банкарски - тоа
ќе им го олесни враќањето во иднина.
ИЗВЕШТАЈ ВО ЈАВЕН ИНТЕРЕС
- Бидете подготвени. Воспоставете и одржувајте контакти со лица,
здравствени организации и експерти. Дискутирајте за она што е потребно на јавноста надвор од најновите вести.
- Направете истражување - научете за вашата публика, нејзината
ситуација, грижи, потреби, верувања

и доверливи извори на информации.
И научете за здравствените проблеми - основите за превенција, пренос
и третман и консултирајте се со експерти за да обезбедите точно и информирано известување.
- Помислете на поголемата слика. Појавата на болести, итни здравствени случаи и одговорот на нив
влијаат повеќе од здравјето на луѓето. Нивните егзистенции, образование, дневни рутини, пристап до храна и рутинска здравствена заштита
најверојатно ќе бидат погодени од
појавата. Кој е особено ранлив од
пандемијата и од одговорот на неа и
чии ранливости може да се влошат?
- Кој може да биде заборавен во одговорот и како можеме да помогнеме за задоволување на потребите за
комуникација на сите?
- Во итен случај за јавно здравје,

медиумите и здравствените лица
што треба да реагираат, треба да
работат заедно за да обезбедат навремени, јасни и конзистентни информации.
- Помогнете ѝ на вашата публика
да остане здрава. Обезбедете точни
информации за она што се случува
и објаснете ги мерките за итен одговор што се во тек, вклучувајќи како и
кога да пристапите до помош, како
да спречите ширење на заразни болести и што да направите ако тие
или членовите на семејството имаат
симптоми.
- Спротиставувајте се на погрешни вести и дезинформации. Луѓето
постапуваат само по информации и
упатства ако веруваат, а тоа делумно се базира од кого доаѓа информацијата. На кого ќе му верува вашата
публика? - Дали тие се сигурни из-

вори на информации?
- Поставете вистински прашања
на вистински луѓе. Изберете луѓе
со вистинско знаење, кредибилитет
и способност да се изразат на оваа
тема.
- Мотивирајте ја вашата публика да се справи со содржини што се
разбирливи, емпатични, интересни и
привлечни. Објавете позитивни приказни за справување и закрепнување
и споделете искуства и учење од
другите кои биле погодени. И размислувајте креативно: кратки објави
за јавни услуги, подолги сегменти во
документарен стил, драми, лични
приказни, дури и привлечни песни
можат да допрат до луѓето со информации што спасуваат живот.
- Комуницирајте со вашата публика и создадете можности за одговори од доверливи експерти. Не
заборавајте да се чувате себеси и
вашата публика безбедни - за време
на појава на болест, повици или дискусии преку интернет може да бидат побезбедни од интеракциите во

живо. И не заборавајте за гласовите
на најранливите луѓе на кои можеби
им е потешко да допрат.
- Не наштетувај. Не е доволно
само да бидете сигурни дека вашите информации се точни. Размислете како може да се протолкува вашето известување и дали може да
поттикне стигма или дискриминација, на пример, со тоа што изгледа
дека поврзувате одредена група со
ширењето на здравствен проблем.
И бидете сочувствителни и чувствителни. Потребите на некој што е
погоден од појава на болест се секогаш поважни од потребите на соговорникот.
- Не се обидувајте да се натпреварувате со брзина на инфодемијата.
Огромната количина на информации - и точни и лажни - помогна да
се создаде замор во комуникацијата
и предизвикува штета преку дезинформации.
- Пред сè, комуницирајте добро.
Ова може да изгледа очигледно, но
за да се осигурате дека содржината е подостапна и корисна, треба да
биде јасна и точна, реална и ориентирана кон решенија. Доверливото,
доследно и практично информирање спасува животи.
КОРИСТЕТЕ ЈА ВАШАТА
СОДРЖИНА ЗА ВОДЕЊЕ
НА ВАШИОТ БИЗНИС
- Пандемијата ја зајакна важноста на квалитетно новинарство од јавен интерес и даде можност за подлабоко вклучување на публиката. За
целосно искористување на вашето
известување од јавен интерес, слушањето и аналитиката на публиката
се од суштинско значење. Развијте
внатрешен капацитет за податоци
и способност да комуницирате со
тимот на начин што тие можат да го
разберат.
- Запрашајте се зошто вашата
публика постојано ја троши вашата
содржина. Важно е да ги идентификувате вашите силни страни и да
продолжите да ги развивате.
- Погледнете повторно на содржината и како работи редакцијата:
Дали е време да ги затворите производите/деловите/услугите што не
и служат на вашата публика? - Дали
давате приоритет на карактеристики
што навистина додаваат вредност
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БИЛТЕН

тификувајте го талентот без кој не
можете и бидете сигурни дека нема
да го загубите.
- Ако добивате грантови, однесувајте се стратешки и искористете
ги за да одговорите на деловните
предизвици. Фокусирајте се на проекти со јасни начини за генерирање
на приходи или управување со трошоците, со цел да изградите посилна организација кога пазарите ќе
закрепнат.
- Некои влади обезбедија програми за ублажување на влијанието
од намалување на плати и губење на
работни места. Aко сте во земја што
го прави тоа, искористете ги таквите
програми, се додека тие не го загрозат вашето известување.
- Дејствувајте брзо и бидете
флексибилни: одлучувањето и агилноста се критични. Одлучете што
треба да се случи брзo, a што може
да чека, така што ќе се фокусирате
на вистинската работа во вистинско
време. Дајте приоритет на одлуките
што можат да ви заштедат најмногу пари или најмногу да ги зголемат
приходите. Навременото собирање
на податоци е од витално значење
за брзо донесување одлуки.

ВАШИОТ ТИМ НЕ Е ИМУН

БИЛТЕН

- Бидете транспарентни
со персоналот, клиентите
и публиката: изградете
комуникација и доверба. Лојалноста во текот на пандемијата е
императив, особено
на персоналот. Бидете отворени за
проблемите, секој
може да придонесе за решение,
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иако лидерот мора да ја донесе конечната одлука.
- Менаџерите и уредниците треба да бидат први што ќе се согласат
за намалување на платата и придобивките доколку тоа е потребно.
- Одвојте време за луѓето, препознајте ја нивната енергија и потенцијал. Поставете распоред за
состаноци на тимот и држете се до
него; помага во моралот/лојалноста, како и во поддршката на уредничкиот квалитет преку продолжување на дијалогот меѓу новинарите
и уредниците.
- Размислете како можете да се
грижите за персоналот. Размислете
за воведување на систем за поддршка од врсници или дури и програма за поддршка на менталното
здравје.
ПЛАНИРАЊЕ ЗА ИДНИНАТА
- Направете чекор назад и проценете ги промените што требаше
да ги направите, вклучително и работа од далечина. Кои од нив можат
да бидат корисни за да станат трајни? - Каде се празнините во вашето
организациско управување што ги
откри пандемијата?
- Размислете за консолидација
на бизнисот. Ова може да биде
спојување/стекнување или опера-

тивни прашања, на пр. дали продажните тимови може да се спојат
или да аутсорсираат продажба на
реклами доколку се некритична активност? - Дали ресурсите со високи трошоци, како што се имот или
објекти за печатење, можат да се
споделат во повеќе од еден бизнис?
- Вашиот конкурентен пејзаж
ќе се промени. Подгответе темелна
анализа на пазарот за да разберете
како до нови конкуренти, до нови
клиенти, до нови навики на публиката?
- Прегледајте ги научените лекции од оваа криза и ажурирајте или
креирајте план за управување со
кризи. Дури и ако нема друга пандемија во блиска иднина, порано
или подоцна ќе се соочите со друга
криза.
- План за пост-пандемискиот
свет. Размислете како фундаменталните трендови на медиумите ќе се променат

во вашата земја за да можете да ја
позиционирате вашата компанија
да ги искористи потенцијалните
можности и да излезе од кризата во
најдобра можна позиција.
Заштита на независни медиуми
за ефективен развој (ПРИМЕД) е
тригодишна програма за поддршка
и обезбедување на медиуми од јавен
интерес во Бангладеш, во Етиопија
и во Сиера Леоне, почнувајќи од октомври 2020 година и финансирана
е од Обединетото Кралство и Заедница и развојна канцеларија (FCDO).

Се спроведува
од конзорциум
организации за
поддршка на медиуми со експертиза во различни аспекти на медиумите
и развојот. Предводени од BBC Media Action,
други основни членови на конзорциумот
се Free Press Unlimited,
International Media Support
and Media Development
Investment Fund.

БИЛТЕН

за вашата публика? Експериментирајте, иновирајте и тестирајте, но
и одлучете за условите на вашата
компанија; не правете нешто само
затоа што конкурентот го прави тоа
или затоа што импресионира други
новинари.
- Размислете за ограничување
на содржината со коронавирус што
ја давате бесплатно. Бидете стратешки во она што го произведувате
и што го споделувате-одржувајте ги
виталните информации отворени за
секого, но размислете да ставите и
содржина со дополнителна вредност ако ја имате.
- Во зависност од вашиот национален контекст, можеби е време да
започнете со намалување на содржината на ковид и да се вратите на
работите што сте ги правеле или да
пронајдете нови области од интерес. Откријте како се менуваат интересите и потребите на вашата
публика.

Позитивна страна е што многу медиуми
забележаа пораст на публиката за
време на брановите на ковид-19. Жедта
и важноста за квалитетни вести им
овозможија на многу медиуми од јавен
интерес да се поврзат со повеќе луѓе и да ја
зголемат својата мисија за обезбедување
на сигурни информации

Најголем деловен предизвик од ковид-19 досега беше
економското влијание и намалување на приходите.
За споредба, вториот и третиот предизвик се
однесуваат на промена во практиките за собирање
на вести (2,94) и физичкото и менталното здравје и
безбедност на работната сила (2,88)
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ИЗВЕШТАЈ
НАСЛОВЕН КАКО
„МОНИТОР НА
ПЛУРАЛИЗМОТ ВО
МЕДИУМИТЕ 2021“
ВО ЗЕМЈИТЕ НА
БАЛКАНОТ

пшта
стагнација
или влошување на
медиумскиот плурализам и медиумските
слободи во текот на 2020
година доживеаја балканските земји, покажува новата студија „Монитор на
плурализмот во медиумите 2021“,
објавена од Центарот за плурализам на медиумите и слобода на
медиумите при Европскиот универзитетски институт.
Овие трендови може да се забележат преку четирите основни
области на ризик што се опфатени во студијата - фундаментална
заштита, плуралност на пазарот,
политичка независност и социјална инклузивност.

БИЛТЕН

ФАКТОРИ ОД СРЕДЕН И ВИСОК
РИЗИК ЗА БАЛКАНСКИТЕ ЗЕМЈИ
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Во областа на фундаменталната заштита, која меѓу другото опфаќа заштита на слободата на информации, право на информации и
почитување на новинарските стандарди, Северна Македонија котира
најдобро од сите балкански земји
во студијата.
На скалата од 0 до 100, на која
оценките меѓу 0 и 33 проценти
означуваат низок ризик, од 34 до
66 проценти отсликуваат среден

БИЛТЕН

Медиумскиот
плурализам
на Балканот
СТАГНИРА
во услови
на пандемија
ризик, а од 67 и 100 проценти покажуваат висок ризик, само Северна Македонија е обележана како
нискоризична, со оценка од 32
процента.
Останатите се сместени во групата на земји со среден ризик - Хрватска со 42 процента, Црна Гора
со 43 проценти, Србија со 45 про-

Во новата студија која
опфаќа четири главни
области на ризик за
медиумскиот плурализам,
Северна Македонија има
најдобри оценки од шест
балкански земји вклучени во
анализата, додека неколку
други добри правни рамки
остануваат неспроведени
во пракса
центи, Словенија со 48 проценти и
Албанија со 59 проценти.
Од аспект на плуралноста на
пазарот, што ги опфати прашањата
како транспарентност на сопственоста на медиумите, концентрација на медиумите и влијанието
на сопствениците врз уредувачката политика, најдоброрангирана е
Црна Гора со 62 процента, по неа
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мало или значително влошување
во споредба со наодите на „Медиумскиот плурализам монитор 2020
година“.
„За разлика од многу други
земји на ЕУ, Словенија и нејзината влада не овозможија или про-

вештајот.
Извештајот за Хрватска, исто
така членка на ЕУ, забележува дека
регулацијата на медиумскиот сектор во земјата со години е во стагнација, што резултира со влошување на медиумскиот плурализам.

новинари“ и се нотира дека „политичкото мешање без разгледување
на јавните интереси се гледа во
многу постапки за именување - од
медиумите од јавниот сервис до
главниот медиумски регулатор“.

на концентрација на медиумски вести на својот пазар на аудио-визуелни медиуми, додека одржливоста
на повеќето медиуми, освен голем
број на семејни конгломерати што
го контролира уделот во приходите
и публиката, е слаб“.

БИЛТЕН

Во областа на фундаменталната
заштита, која меѓу другото опфаќа
заштита на слободата на информации,
право на информации и почитување
на новинарските стандарди, Северна
Македонија котира најдобро од сите
балкански земји во студијата
ти, беше означена како земја со висок ризик.
Четвртата област на ризик во
извештајот - социјалната инклузивност, опфаќа индикатори како пристап на малцинствата до медиумите,
како и за локалните и за регионалните заедници, пристап до медиуми за жени, медиумска писменост,
како и заштита од нелегален или
штетен говор.
Во оваа област на ризик, Северна Македонија повторно постигна
најдобар резултат - 58 проценти,
следена од Хрватска со 61 процент,
единствените две земји означени
со среден фактор на ризик. Србија
освои 67 проценти, Словенија - 70,
Албанија - 72 процента и Црна Гора
- 73 проценти.
ОПШТА СТАГНАЦИЈА ИЛИ ПАД

Почнувајќи од Словенија, во
извештајот се истакнува дека сите
набљудувани области покажале
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нет, како што предложи актуелната
владеачка Социјалистичка партија.
Што се однесува до Црна Гора,
во извештајот се вели дека правната рамка на земјата е погодна за
развој на медиумскиот плурализам,
но повеќе во квантитативна, отколку во квалитативна смисла.
Иако процесот на воспоставување на медиуми, особено преку
интернет, е речиси бесплатен, нема
напори за зајакнување на професионалните или етички стандарди.
Покрај тоа, напорите за создавање
и имплементација на правила за дигитални вести кои го ограничуваат
политичкото влијание генерално
беа расфрлани, недоволни и неефикасни, се вели во извештајот.
„Постојните законски решенија
ѝ овозможуваат на политичката
моќ да го контролира јавниот радиодифузер и другите медиуми на
национално и на локално ниво, особено преку нивната зависност од
јавното финансирање“, се истакнува
во извештајот.
Во извештајот, исто така, се нотира дека формирањето на Фонд на
државно ниво за поттикнување на
плурализмот и разновидноста на
медиумите е иновација која сè уште
може да ја докаже својата вредност,
под услов да се воспостави силна
контрола врз распределбата на ресурсите.

Од аспект на плуралноста на пазарот, што ги
опфати прашањата како транспарентност на
сопственоста на медиумите, концентрација на
медиумите и влијанието на сопствениците врз
уредувачката политика, најдоброрангирана е
Црна Гора со 62 процента, по неа следува Северна
Македонија со 64 проценти што сместува во
групата на земји со среден ризик

мовираа каков било финансиски,
фискален или даночен инструмент,
стратегија или друга потенцијална
интервенција насочена кон зајакнување на плуралноста на медиумите
или, на пример, социјална инклузивност за време на пандемијата во
2020 година, се забележува во из-

Во документот се вели дека „не
постои сеопфатна медиумска стратегија или иницијатива за решавање
на конкретни локални прашања,
како што е лошата заштита на новинарската професија и стандарди.
Земјата бележи пораст на SLAPP и
обвиненија за клевета насочени кон

АЛБАНИЈА Е НАЈСЛАБА ВО
РЕГИОНОТ ОД АСПЕКТ
НА ПАЗАРНИОТ ПЛУРАЛИЗАМ

Албанија, пак, е посочена во
извештајот како најслаба земја во
регионот во однос на пазарниот
плурализам, при што, како што е наведено, „се соочува со високо ниво

СРБИЈА СО СОЛИДНА ПРАВНА
РАМКА, МЕЃУТОА СО ЦЕЛОСНО
СПРОВЕДУВАЊЕ

Во областа на фундаменталната
заштита, Албанија треба да стори
повеќе за зголемување на професионалните и новинарски стандарди, се вели во извештајот, со цел
да се избегне заканата од владина
интервенција за регулирање на медиумските содржини преку интер-

Кога станува збор за Србија, генералниот заклучок е дека земјата
има солидна правна рамка што ги
покрива традиционалните медиуми, но недостасува нејзино целосно спроведување.
Дел од истакнатите точки се политичкото и државно рекламирање
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БИЛТЕН

следува Северна Македонија со 64
проценти што сместува во групата
на земји со среден ризик.
Останатите земји се обележани
со високоризични - Србија освои 69
проценти, Хрватска - 71, Словенија
- 76 и Албанија со 89.
Третата област се однесува на
политичката независност што ги
мери индикаторите, како што се
уредувачка автономија, државна
регулатива и ресурси доделени на
медиуми и независност на финансирањето. Сите земји од регионот во
истражувањето, покрај Словенија,
се оценети како средноризични.
Северна Македонија и во оваа
област мина со најдобра оценка
- 50 проценти, пред Србија со 57
проценти, Хрватска со 61 процент,
Црна Гора и Албанија по 64 проценти, додека Словенија, со 73 процен-

Четвртата
област на ризик
во извештајот
- социјалната
инклузивност,
опфаќа индикатори
како пристап на
малцинствата до
медиумите, како
и за локалните и
за регионалните
заедници, пристап
до медиуми за жени,
медиумска писменост,
како и заштита
од нелегален или
штетен говор. И тука,
Северна Македонија
повторно постигна
најдобар резултат 58 проценти

БИЛТЕН

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА СО
НАЈВИСОК ВКУПЕН РЕЗУЛТАТ

22

Од шесте земји од регионот, Северна Македонија имаше
највисок вкупен резултат. Во извештајот се истакнува дека ситуацијата во 2020 година „значително се подобри“ во споредба со
2016 година, последната година
на владеење на поранешниот авторитарен премиер Никола Груевски, кој беше соборен во 2017
година.
Во извештајот се забележува дека медиумските слободи се
пошироки, новинарите и нивните
здруженија повеќе не се изложени на сериозни физички напади и
притисоци, а регулаторот е прилично независен и поефикасен.
Сепак, ризиците остануваат
присутни и во извештајот се вели
дека „пазарот е фрагментиран,
повеќето медиуми се економски
слаби, а работниот статус на новинарите е сè уште нестабилен.
Генерално, за сите земји, извештајот посочува дека за повеќето возрасни категории, особено
младите, онлајн медиумите станаа нивни главен извор на информации, а со тоа доаѓа и нивната
зголемена изложеност на дезинформации и говор на омраза.
Ова создава нов предизвик за

Третата
област се
однесува на
политичката
независност што ги мери
индикаторите, како што
се уредувачка автономија,
државна регулатива и ресурси
доделени на медиуми и независност
на финансирањето - Северна Македонија
и во оваа област мина со најдобра оценка
- 50 проценти, пред Србија со 57 проценти,
Хрватска со 61 процент, Црна Гора и Албанија по
64 проценти, додека Словенија, со 73 проценти,
беше означена како земја со висок ризик

регулаторните политики на сите
овие земји, се заклучува во извештајот.

„Мониторот за плурализам
во медиумите 2021 година“
беше објавен како алатка за
истражување, дизајнирана да
ги идентификува потенцијалните ризици за медиумскиот
плурализам во земјите-членки
на Европската унија и земјите
кандидати.
Проектот, во рамките на
подготвителната акција на
Европскиот парламент, беше
поддржан со грант од Европската комисија на Центарот
за плурализам на медиумите и
слобода на медиумите при Европскиот универзитетски институт.
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во медиумите, недостатокот на
транспарентна медиумска сопственост, недостатокот на заштита за медиумските работници и
случаи на напади врз новинари
кои остануваат несанкционирани.
„За време на изборната кампања во 2020 година, таканаречената функционална кампања се
покажа како најслаб елемент во
медиумското регулирање, така
што ова прашање треба да се уреди со Закон. Областа на политичко рекламирање и известување за
трошење на кампањи на онлајн
платформи треба да се регулира
и со Закон. Политичката реклама
треба да биде подеднакво достапна за сите политички играчи,
под исти услови“, се вели во извештајот.

ПОРАКИ ОД ПАНЕЛ ДИСКУСИЈАТА „НАУКА И
МЕДИУМИ“ ВО РАМКИ НА ПРВАТА ГЛОБАЛНА
КОНФЕРЕНЦИЈА НА СЗО, А МОДЕРИРАНА ОД
ЕВРОПСКИОТ ЦЕНТАР ЗА НАУКА И МЕДИУМИ
(ESMH)

БИЛТЕН

Некои медиумски експерти
дебатираа на оваа
тема на 16 јуни. Притоа
беше нагласено дека
борбата за откривање, за
спречување и за одговор на
дезинформациите е еден од
главните приоритети на
СЗО

БИЛТЕН

И по повеќе од една година
живеење во услови на
пандемија, пренесувањето
на здрава научна порака до
јавноста останува голем
предизвик за медиумите

Пандемија,
медиуми и јавност
- предизвик за
информации врз
база на докази
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И

по повеќе од една година
живеење во услови на пандемија, пренесувањето на
здрава научна порака до јавноста
останува голем предизвик за медиумите. Расправата за науката на
моменти подразбира признавање
на одредена неизвесност, при што
новинарите и научните комуникатори се соочуваат со зголемената
побарувачка на докази, на факти
и информации што се базирани на
знаење. Како можеме да ги примениме научените лекции во пракса?

Некои медиумски експерти
дебатираа на оваа тема на 16 јуни
оваа година на Сесијата насловена
како „Наука и медиуми“ во рамки
на првата глобална конференција
на Светската здравствена организација (СЗО), а модерирана од Европскиот центар за наука и медиуми
(ESMH). Притоа беше нагласено
дека борбата за откривање, за спречување и за одговор на дезинформациите е еден од главните приоритети на СЗО.

НАУКАТА ВО ПРВИТЕ РЕДОВИ
НА МЕДИУМИТЕ

И покрај загрижувачкото ширење на лажни тврдења за ковид-19, здравствената криза покажува дека во критични времиња,
луѓето сè повеќе се потпираат на
научни докази и експертизата за
нив повторно е важна. Затоа, од
суштинско значење е да се обезбедат сигурни информации од доверливи извори и да се промовира
доверба во науката.
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Работата со новинарите е особено важна за ESMH, а нивната
мрежа на научни новинари во различни земји претставува скапоцено
средство што ни помага да внимаваме на различните искуства на известување за време на пандемија.
Затоа беа поканети и тројца научни
новинари од различни земји на ЕУ
(Вера Новаиш, Аделин Маркос и
Каи Купфершмит) кои учестуваа во
дебатата во организација на ESMH.
Според Вера Новаиш, новинар

И покрај загрижувачкото
ширење на лажни
тврдења за ковид-19,
здравствената криза
покажува дека во
критични времиња,
луѓето сè повеќе се
потпираат на научни
докази и експертизата
за нив повторно е важна

горозни, дури и оние кои вообичаено не известуваат за науката и за
здравјето. Луѓето едноставно чувствуваа обврска за „добро“ да ја покријат корона-кризата“.
Она што е предизвик, од друга
страна, е присуството на новородени „експерти“ насекаде. Бидејќи
побарувачката за извори на информации за здравствената криза беше
голема, „креаторите на мислења“
најдоа простор да се слушне нивниот глас на неколку места, меѓутоа

„Критичкото размислување е од клучно
значење, бидејќи секој поединец сега е
радиодифузер. Новинарството повеќе не е
веќе само емитување - сите ние сме играчи во
голем информациски екосистем“, истакна Каи
Купфершмит, дописник на Science Magazine

БИЛТЕН

квалитетни информации за науката“.
Вера Новаис додаде: „Вистинските експерти беа презафатени.
Тие, конкретно, се занимаваа со пандемијата и генерално беа помалку
достапни да зборуваат со медиумите, создавајќи простор за другите
да ја пополнат празнина. Оттогаш
тој тренд малку се промени, а експертите за јавно здравје ја признаа
важноста да се биде во првите редови и да се разговара со медиумите, пополнувајќи ги празнините со
поквалитетни информации што ги
бара јавноста“.
Меѓутоа, не се промени многу,
кога станува збор за квалитетот на
научните информации. Новинарите, и пред пандемијата, мораа да ги
изберат вистинските научни информации и да се движат низ огромен
број на истражувачки трудови за да
можат да пишуваат вести. Сепак,
најголемиот нов елемент што го
донесе здравствената криза беше
обемот на, честопати, неизвесни
информации.
„Тешко беше да се справиме со
сите отпечатоци што се појавија
на почеток на пандемијата. Научните новинари се обидуваат да ја
завршат работата на рецензентите - обично научници: проверка на
публикациите во нивната рана фаза
за да бидат сигурни дека се точни
и сигурни, за да известуваат“, рече
Аделин Маркос.

БИЛТЕН

БРЗО МЕНУВАЊЕ НА
ИНФОРМАТИЧКИОТ ЕКОСИСТЕМ

во „Обсервадор“ и научен новинар,
првиот позитивен во медиумите
во Португалија, како последица на
ковид состојбата, беше што секој
новинар во здравствената редакција мораше да известува за пандемијата: „Ова го промени начинот на
работа на медиумите: новинарите
мораа да известуваат за прашања
поврзани со пандемијата, во контекст на нивните различни области
на специјализација, носејќи нови
начини за анализа на вестите и јавната криза. Некои грешки веќе беа
направени, но сите ние најчесто се
обидувавме да бидеме суперри-
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Она што е предизвик,
од друга страна,
е присуството на
новородени „експерти“
насекаде. „Креаторите
на мислења“ најдоа
простор да се слушне
нивниот глас на неколку
места, меѓутоа тешка
беше проверката на
нивните факти и
проценка на нивната
вистинска експертиза

тешка беше проверката на нивните
факти и проценка на нивната вистинска експертиза.
Аделин Маркос, научен новинар во SINC, Шпанија: „Во Шпанија,
за среќа, веќе имаше група научници кои работеа на коронавирусите.
Со нив разговаравме уште на почетокот и направивме разлика меѓу
„експерти“ и „ неексперти“ во избраните теми. Новите експерти навистина беа уште еден предизвик.
Обврска на новинарите беше да
направат правилен избор. Добрата
вест е што доживеавме јасно зголемување на јавната побарувачка за

Каи Купфершмит, дописник на
Science Magazine: „Кога ја гледаме
пандемијата како целина и нејзините лекции за научното новинарство,
треба да го имаме предвид контекстот - информациски екосистем
кој се менува со неверојатно брзо
темпо, со многу играчи - влади, научни новинари, научни институции,
луѓе за комуникација и навистина
секој што комуницира на било кој
начин за пандемијата. Во научното
новинарство, исто така, треба да се
запрашаме дали доволно рано или
доволно гласно го вклучивме алармот и дали ковид-19 беше рано ставен во вистинска перспектива“.
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јавноста со информации што некои новинари со експерти за да се обезсе обидуваа да ги потиснат, како на бедат лесно разбирливи и точни
пример кога САД не успеаја да
извештаи кои може да имаат
испорачаат точна бројка
силно влијание. Ова се
Кога
на случаи. Новинарите
смета за неопходно,
известуваме, треба
беа тие што обезво спротивно неда ги адаптираме
бедија
основна
успехот ќе проуслуга за обезбедолжи. Ќе дојконтекстите на луѓето,
дување на подада презентираме вести што дат пандемии,
тоци врз основа
ќе
страдаат
можат да се апсорбираат,
на кои треба да
екосистемите,
без да направиме луѓето
се изгради изќе се креираат
да се чувствуваат како
вестување.
политики и ќе
Тим
Лугид,
продолжиме да
да се нападнати, порача
извршен дирекзавршиме
со поВера Новаиш, новинар во
тор на Светската
следната војна, на„Обсервадор“ и научен место со следната “.
федерација на научни
новинар
новинари, сугерираше
Исто така, доста е
дека организациите што се
важно да се обучуваат ногрижат за пренесување на точните винари, рече Рик Вајс, директор на
пораки имаат интерес да ги нате- непрофитната платформа за нови-

да размислиме како всушност ги
храниме луѓето со важни информации во свет што е преплавен со
информации од кои повеќето се погрешни“.
За попозитивна забелешка - она
што новинарите добро го работеа
беше делот за обезбедување на

раат новинарите да се вклучат во
постапките: „Научните новинари се
вклучени во прашања како климатските промени, биодиверзитетот,
итн. Тие гледаат долгорочни трендови кои не се пренесуваат лесно. Еден практичен механизам за
справување со ова е вкрстување на

нари и научници SciLine: „Постојано
се забрзува темпото на објавување
на вести. Брзината ја надминува
точноста. Како што оваа пандемија
избледува, не смее да се дозволи
нејзините лекции да исчезнат со
неа. Ова е време да ги зајакнеме
способностите, да ги обучиме нови-
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нарите подобро да ја разберат науката и да ги обучиме научниците за
подобро да комуницираат за сите
да бидеме во подобра позиција наредниот пат“.

Фактот дека сегашниот информациски екосистем им овозможува
на сите да бидат „комуникатори“, се
чини дека го вметнува ризикот од
недостаток на критичко размислување.
Ида Јоосте, глобален советник
за здравство, Интерњуз: „Примена
или употреба на критичко размислување, само ќе помогне на публиката
и новинарите да изберат добри информации“.
Каи Купфершмит се согласи:

мислењата што добиваат многу акции и кликови (лажен биланс). Треба
да ги научиме луѓето како размислува новинарот. Новинарството повеќе
не е веќе само емитување - сите ние
сме играчи во голем информациски
екосистем“, додаде Купфершмит.
Надворешниот свет е уште еден
голем предизвик. Што е тоа „општа
публика“? За кого пишуваме? - Ова
може да биде незгодно да се знае.
Новинарите треба да бидат поблиску до публиката за да ги разберат
нивните желби, очекувања и (особено) стравови.
Вера Новаис: „Кога известуваме,
треба да ги адаптираме контекстите на луѓето, да презентираме вести
што можат да се апсорбираат, без
да направиме луѓето да се чувствуваат како да се нападнати. Имаме

се чувствуваат како да е премногу далечно за да се разбере“.
„Исто така, треба да имаме на ум
дека сите не се онлајн. И не секој има
образование што помага да ја разбере науката. Многу е тешко да се раскажуваат приказни за сложени теми
со нецелосно разбирање на здравјето. Некои широки информации се
применливи за секого, но, исто така,
ни е потребна и одредена контекстуална работа за да помогнеме на публиката да разбере нова ситуација,
која не може да се игнорира“, рече
Женевјев Хачинсон, виш советник за
здравје и комуникација, BBC Media
Action.
„Сите ние сме публика едни на
други. Одговорот на информации за
пандемијата, особено информациите
споделени преку социјалните меди-

„Треба да ги научиме луѓето да не
веруваат во себе, да имаат интроспекција за сопствените предрасуди.
Критичкото размислување е од клучно значење, бидејќи секој поединец
сега е радиодифузер “.
„Новинарството не му направи услуга на светот со пренагласување на

тенденција да заборавиме дека кога
сме ангажирани во известување, пишуваме за луѓе, за луѓе. Ние ризикуваме премногу да се занимаваме со
самата наука. Има потреба од поголема емпатија. Ако науката е повеќе
сочувствителна и релативна, луѓето
ќе читаат повеќе за неа, наместо да

уми, е предизвик бидејќи сè се движи
толку брзо. Градењето на разбирање
за поединецот од психолошка перспектива и разбирањето на контекстот на луѓето, е од клучно значење
за создавање медиумска содржина
што е, исто така, релевантна и корисна“, заклучи таа.

КРИТИЧКО РАЗМИСЛУВАЊЕ

БИЛТЕН

„Да се научат вистинските лекции од пандемијата, значи да се
погледне во екосистемот и потоа да
се изготват заклучоци и планови“,
продолжи тој. „Еден главен предизвик во екосистемот е дека деловниот модел за новинарството се распадна и има помалку расположливи
ресурси. Некои новинарски организации ги бараат министерствата за
финансирање - и ние треба да ги
разбереме опасностите со кои се
соочуваат, особено во светлина на
лекциите од оваа пандемија“, продолжи тој.
Според Купфершмит, поларизација, фрагментација на медиумскиот пејзаж, проблеми со пари - сето
ова нè води кон промена на екосистемот што го отежнува решавањето
на вистинските прашања: „Мораме
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есконечни часови пред компјутерскиот екран, со само
кратка пауза за ручек во кујната, потоа се враќате на работа до
зајдисонце и завршувате во кревет,
само за да ја повторите истата рутина - ден за ден, без ништо друго
освен кратка прошетка колку да ви
се растовари умот.
По повеќе од една година живот во или со глобална пандемија
што го затвори светот, ова е премногу познато сценарио. И додека
заклучувањата почнуваат да се
укинуваат за многумина, се зголемува загриженоста за кризата што
претстои, за менталното здравје,
предизвикана од една година на
масовна изолација, неизвесност и
бесконечен страв.
Упорните новинари од кои добар дел веќе се борат со сопствените трауми, во „окупираната“
индустрија позната по непријателските и под притисок средини, беа
особено ранливи на ефектите од
она што психологот Естер Перел
го опишува како „психосоцијална
катастрофа“. Таа се осврнува на колективната траума што произлегува од грижата, осаменоста и тагата
кои се надополнуваат со чудноста
на животот и ограничената работа
на едно место.
Перел зборуваше на овие
теми во неодамнешниот подкаст,
„Breaking news has broken us“, во кој
таа ги истражува начините на кои
на новинарите им било особено
тешко да најдат одмор и поддршка.
„Редакцијата е во состојба на
тага и претрпе огромни загуби во
текот на минатата година. Тоа е
во состојба на колективна траума,
а новинарите се исцрпени. Тие се
учесници во самата приказна што ја
известуваат“, рече таа.
ПАНДЕМИЧЕН МЕУР

Перел не е сама во истакнувањето на овој предизвик. Се поголем број на новинари се јавуваат со
поплаки за исцрпеност и сериозни
проблеми со менталното здравје
и бараат поголема поддршка на
работното место. Меѓу таквите
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Како ковид-19 ги обедини
новинарите во криза
на менталното здравје

И додека заклучувањата почнуваат да
се укинуваат за многумина, се зголемува
загриженоста за кризата што претстои, за
менталното здравје, предизвикана од една
година на масовна изолација, неизвесност и
бесконечен страв
жев да ја видам неизбежноста да
стигне до Европа и во САД, но тие
земји не дејствуваа, не беа за затворање на граници или скенирање на
температури“, рече таа.
Нејзините предизвици беа зголемени со ставовите на работното
место што направија да се чувствува неподдржана, потценета и понекогаш небезбедна.
„Секторот за човечки ресурси
испрати голем број е-мејлови со
совети. Еден од нив се однесуваше
на „исклучување“ и избегнување на
вестите, што е невозможно за новинар кој ја покрива пандемијата.
Постои одредена смисла во нашата редакција дека треба да трчаме
кон возбудливите приказни и подоцна да се справиме со последиците, ако е воопшто можно, колку и
да се трауматични“, нагласи таа.
„Моите уредници ја отфрлија
идејата дека постојаното трагање
по вести за вирусот и неговите
ефекти може да има какво било
влијание врз мене. Ми беше кажано дека доаѓаат вакцини и има
добри вести, така што не беше се
депресивно“ додаде таа.
СОВРШЕНА БУРА

и Џон Кроули, новинар со над 20
години искуство. Тој оваа година
беше коавтор на извештајот за новинарство во времето на ковид-19.
Ги истражуваше искуствата на 130
испитаници од целиот свет од кои
сите се пријавени дека се чувствувале под стрес и „изгореле“.
„Многумина од новинарите со
кои разговарав чувствуваа дека

се наоѓаат во „пандемичен меур“.
Многумина сметаа дека е тешко да
избегаат од непрекинатите лоши
вести што треба да ги објават, откако веќе се ставија во опасност“,
рече тој за Европската новинарска
опсерваторија (ЕЈО).
Оваа жалба е вообичаена тема
во интервјуата на ЕЈО со новинари
кои се борат со менталното здравје

преку ковид-19.
„Новинарите работеа исклучително напорно во текот на изминатата година и на различни нивоа на
лична опасност. Но, на сите се закачи оваа пандемија и нема бегање“,
рече еден новинар кој ја „покриваше“ пандемијата надвор од Азија.
„Открив дека вирусот патувал
во бранови низ светот. Од Азија мо-

Кроули го потврдува чувството
дека застарената мачо-култура на
новинарството придонела за кризата во менталното здравје со која се
соочуваат новинарите кои се истрошени од една година известување
за ковид-19 и мноштво придружни
структурни и општествени проблеми што ја уништуваат индустријата.
„Новинарите во текот на изминатата деценија се најдоа среде „совршена бура“. Неуспешните
деловни модели, несигурноста во
работата, траумите, дезинформа-

циите, малтретирањето преку интернет и притисокот го направи
своето“, рече тој.
Заслепениот пристап на медиумите за справување со симптомите на стрес и траума не помага, додава тој. Редакциите ширум
светот ги закопаа главите во песок
кога станува збор за решавање на
претстојната криза со менталното
здравје.
„Редакциите имаат тенденција
да бидат неверојатно мачо. Тоа е
затоа што многумина сè уште ги водат бели, средовечни мажи. Може
да разберете зошто некои можеби
мислат: „Ако научив на тој начин,
тогаш и новодојдените треба да го
сторат истото. Ќе ги зајакне. Она
што би рекол е, погледнете околу
себе. Светот се менува“, вели Кроули.
Тој додава дека помладата генерација стана повешта во знаењето и артикулирање на своите мисли
околу менталното здравје, што значи дека тие многу подобро може да
го поднесат третманот што го мина
неговата генерација.
„Следува пресметка со оние
кои мислат дека можеме да продолжиме на овој начин до бесконечност. За да се случат промени
треба да ги слушнеме нашите гласови“ вели тој.
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ПОВЕЌЕ ОД ЕДНА ГОДИНА РАБОТА НА МЕДИУМСКИТЕ РАБОТНИЦИ ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА

МАРАТОН БЕЗ ЦЕЛНА ЛИНИЈА

Како што опиша Кроули, стресот од пандемијата беше врвот на
ледениот брег, при што многу новинари мораа ноќно време да се
борат со ефектите од претходните
трауматични искуства за известување.
Меѓу нив се вбројува и Џерод
Ват, искусен австралиски репор-
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тер кој сега служи како специјализиран дигитален уредник во
South China Morning Post во Хонг
Конг. Посветува многу часови за
работа на пандемијата, а исто така
има искуство во известување за
страшните немири од лани. Да не
зборуваме за управување со симптомите на посттрауматско стресно нарушување (ПТСН) предизвикани со „покривање“ на пожарите

по градовите“, рече тој за ЕЈО.
„Годишниот работен спринт
еднаш беше заменет со маратон
без јасна завршница, нов предизвик и секојдневно прелистување
низ вестите, да ги пренесам дезинформациите што се вртат низ
социјалните мрежи, да гледам
како работите се навистина лоши
во земјата на мојот партнер, гледајќи како моите пријатели и се-

лиција и демонстрантите.
„ПТСН кај новинарите не се
смета за нешто страшно, освен
ако не сте учествувале во војна со
стрелање. Но, таква е работата.
Гледав толку многу млади новинари во Хонг Конг кои се „скршија“
во 2019 година и го напуштија
бизнисот“, велио Кроули.
Една млада репортерка од
Хонг Конг сè уште страда од, како

Се поставува прашањето - кои
чекори може да се преземат за
справување со траумите во ре-

за австралиската радиомејството во Мелбурн
дифузна корпорација.
минуваат низ интенСе поголем
„Минав повеќе
зивно заклучување“,
број на новинари се
од една деценија
рече тој.
во известување,
Со
ваква
јавуваат со поплаки
произведувајќи
чувствителност,
за исцрпеност и
и координирајќи
како и известусериозни проблеми со
го процесот на
вањето за тешменталното здравје
„покривање“
ки настани што
и бараат поголема
на
пожарите.
може да предизМинав и години
вика психолошка
поддршка на
работа со ПТСН
штета,
тој беше
работното
дека постојано сум
обесхрабрен да ги
место
буден по четири мевиди последиците од
сеци секое лето, дека поланските превирања во
стојано скенирам мапи и вреХонг Конг, кои вклучуваа наменски билтени за можни закани силни судири меѓу локалната по-

што вели, продолжена жалост, откако известуваше за протестите
без обука за работа во непријателска средина и без опрема во немири.
Преку немирите, таа сè повеќе
се исцрпуваше од обемот на работа и стресот до степен до кој таа
се онесвести во јавниот превоз.
Оттогаш, таа се пресели во поголема организација во која сега покрива светски вести. Но, спомените за минатогодишните немири сè
уште ја прогонуваат.
„Овие денови на работа најчесто правам меѓународни вести,
но одвреме-навреме се најдов во

дакциите? - Подкастот на Перел
сугерира за оддалечување од разгледувањето на траумата како искуство за поединци.
„Слушаме многу за медитација
и внимателност, кога всушност
многу од она што ни е потребно
за време на колективна траума е
да ги искористиме ресурсите на
другите луѓе“, рече таа. Навистина,
сите новинари кои беа интервјуирани од ЕЈО ја потенцираа важноста за обраќање до пријателите,
до семејството и партнерите за
поддршка.
За Кроули, одговорноста треба
да биде на менаџерите на редак-

ситуација одеднаш да заплачам
на мојата работна маса секогаш
кога правам меѓународни вести и
во нив се слуша звук на солзавец“,
признава таа.
ДОСТА Е ДОСТА

цијата за подобро да се грилените новинарски органижат за новинарите и да се
зации размислуваат за
Време е
осигураат дека нивната
благосостојба на перблагосостојба е прио- индустријата да соналот. Но, во голема
ритетна.
направи есап и да мера, она што го гле„Водачите
на
го слуша својот дам е „закопување“
редакцијата и мена главите во песок.
најскап ресурс наџментот
треба
Грижата за вашиот
нејзините
да се свесни за овој
персонал, секако, е
луѓе
проблем. Да, постојат
вистинската работа, но
исклучоци кога просветкога сме толку подготве-
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„Редакцијата е во
состојба на тага и
претрпе огромни
загуби во текот на
минатата година.
Таа е во состојба на
колективна траума,
а новинарите се
исцрпени. Тие се
учесници во самата
приказна што ја
известуваат“, вели
психологот Естер
Перел

ни да ѝ проповедаме на јавноста
за менталното здравје, ние, исто
така, треба да се држиме за повисок стандард“, рече тој.
“Доста е доста. Време е индустријата да направи сметка и
да го слуша својот најскап ресурс
- нејзините луѓе. Можете да го обвините новинарството дека не се
прилагодило на интернет и дека
ги променило потрошувачките навики во последните две децении.
Да не ја правиме истата грешка со
нашата работна култура“.
Овој текст е објавен од Европската новинарска опсерваторија
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„ТHE CONVERSATION“: KОВИД-19 СТУДИЈА
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„Ш

ирењето
на
СОВИД-19 е поврзано со
5Г мобилните мрежи“.
„Ставете кромид во аголот на вашата соба за да ја уништите коронат “.
„Сончевото време ве штити од КОВИД-19“.
Овие лажни вести и други
слични на нив брзо се ширеа со неверојатна брзина на социјалните
медиуми на почетокот на пандемијата на КОВИД - 19. Бранот на
дезинформации беше толку голем
што светските властите измислија
и збор за оваа појава нарекувајќи ја
„инфодемична“.
Лажните вести не нова и непозната работа. Но, интересот за нив
нагло се зголеми во последниве години, што одговара на подемот на
социјалните медиуми. Вниманието
беше зголемено во 2016 година, во
услови на загриженост дека референдумот за Брегзит и претседателските избори во САД можеби биле
под влијание на дезинформациите
што ги шират други земји.
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Лажните вести
го менуваат
однесувањето
на луѓето

Се претпоставува дека лажните
вести имаат негативно влијание врз
однесувањето на луѓето. На пример, се тврди дека лажните вести
може да влијаат на луѓето дали тие
ќе носат маска, да примат вакцина
или да се усогласат со другите упатства за заштита ма јавното здравје.
Сепак, изненадувачки, практично
ниедно истражување директно не
ја тестираше оваа претпоставка,
така што како што вели новинарот
Роб Редик, тој заедно со своите колеги работеле на предизвикот да
измерат каков ефект всушност имаат лажните вести врз однесувањето
на луѓето.
Во мај минатат година, регрутирани биле над 4.500 учесници на онлајн студија преку напис на ирската
веб -страница за вести „TheJournal.
ie“. На учесниците им бело кажано дека целта на студијата е „да се
испитаат реакциите на низа пораки
за јавно здравје и вести поврзани со
појавата на новиот коронавирус“.

Секој од учесниците требало
да прочита четири вистински вести за пандемијата и две лажни .
Лажните статии, пишува Редик,
беа дизајнирани да бидат многу
слични на оние што „проверените’
кои кружеа во тоа време. Тие наведоа дека пиењето кафе може да
ве заштити од коронавирус, дека
јадењето чили пиперки може да ги
намали симптомите на КОВИД-19,
дека фармацевтските компании ги
кријат штетните несакани ефекти
од вакцината, тогаш во развој, и
дека апликацијата за следење контакти ќе биде објавена од Јавната
здравствена служба во Ирска која е
тесно поврзана со луѓе од Кембриџ
Аналитика.
По читањето на приказните,
учесниците посочија колку е веројатно дека ќе дејствуваат на информациите во следните неколку
месеци, како што се пиење повеќе
кафе или преземање апликација за
следење контакти.
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децата во раните 2000 -ти - околу
10% - што, пак, доведе до значителен пораст на случаи на мали
сипаници. Значи, можно е малите
ефекти од лажните вести што биле
забележани во студијата да имаат
поголеми ефекти врз здравјето на
луѓето.
Сепак, постојат некои важни
точки што треба да се земат предвид. Прво, се измерени намерите на
луѓето да прават работи. Намерите
не секогаш се претвораат во акции
-, на пример, вашите минати планови да се храните поздраво или
да вежбате повеќе. Меѓутоа, ако
луѓето дури и немаат намера да го

тите од општите предупредувања
за дезинформации, како оние што
ги споделуваат владите и медиумските организации. Овие предупредувања обично ги поттикнуваат
луѓето да размислуваат критички за
информациите преку Интернет и да
размислуваат пред да ги споделат.
Повторно, нема многу истражувања на оваа тема, а тимот на Редик
бил свесен дека има малку малку
студии кои проучуваат дали овие
видови на општи предупредувања
имаат влијание врз тоа дали луѓето прифаќаат дезинформации. Она
што е најважно, луѓето во нивната
студија биле свесни дека учеству-

ходно слушање лажна приказна за
КОВИД-19 се чинеше дека некои
луѓе во нашата студија повеќе сакаат да дејствуваат на одреден начин.
На пример, луѓето кои лажно се
сеќавале дека слушнале за проблемите со приватноста на апликацијата за следење контакти, имале 7%
помала веројатност да ја преземат
апликацијата за следење контакти
отколку оние што ја прочитале приказната, но не ја „паметат“.
Ваквите ефекти биле мали и не
се случиле со секоја лажна приказна. Но, дури и малите ефекти можат
да предизвикаат големи промени.
Неоснованата загриженост за поврзаноста помеѓу вакцината ММР и
аутизмот доведе до релативно мал
пад на стапките на вакцинација кај

променат своето однесување, шансите тие навистина да го направат
се мали, па затоа мерењето на намерите е важен прв чекор.
Второ, студијаta е базирана на
луѓе кои читаат нови измислени
приказни само еднаш. Во реалниот
свет, луѓето честопати наидуваат на
лажни вести на социјалните медиуми. Постојано изложување на иста
приказна може да зголеми колку
изгледа вистинито. Затоа, треба да
се истражат ефектите од постојано
гледање лажни вести.

ваат во истражување на лажни вести, што може да ги направи повеќе
сомничави во она што го гледаат.
Во истражувањето, некои учесници случајно биле натерани да
прочитаат генеричко предупредување за дезинформација пред да ги
прочитаат вистинските и лажните
приказни. Изненадувачки, читањето предупредување нема влијание
врз одговорите на луѓето на лажните приказни. Заклучокот од тимот
на Редик е дека Владите треба да
размислат за ова кога ги разгледуваат нивните стратегии за лажни
вести: иако ефектот на лажните
вести може да биде помал од очекуваното, ефектот на секое предупредување исто така може да биде
низок и да нема ефект.

Од почетокот на
пандемијата пред 18
месеци, автократските
влади низ целиот свет го
заострија протокот на
информации
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Откривме дека лажните приказни навистина го менуваат однесувањето на луѓето, но не толку драматично. На пример, луѓето на кои
им беше прикажана лажната приказна за загриженоста за приватноста со апликацијата за следење
контакти, беа 5% помалку подготвени да ја преземат апликацијата
за следење контакти отколку оние
што не ја прочитале оваа приказна.
Некои учесници дури и развиле
лажни спомени за лажните приказни што ги прочитале (што исто
така видовме дека се случуваат
во некои од нашите претходни истражувања). „Сеќавањето“ на прет-
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ПРЕДУПРЕДУВАЊАТА
ИМАА МАЛ ЕФЕКТ

Секундарна цел на студијата е
всушност разгледување на ефек-

О
Заробени
медиуми под
закрила на
ковид-19

д почетокот на пандемијата
пред 18 месеци, автократските влади низ целиот свет
го заострија протокот на информации. Таквите грабежи на моќ се
напредни обиди за „фаќање на медиуми“, термин кој опфаќа повеќе
начини на кои владите, корпорациите и другите моќни субјекти се
обидуваат да влијаат врз медиумската сцена во обид да ги заштитат
сопствените интереси.
„Фаќањето на медиуми“ едвај е
ограничено на кризни времиња. Во
голем дел на светот, вклучително и
делови од Централна Европа и Латинска Америка, медиумите се контролирани од владини пријатели.

37

остри притисокот врз медиумите.
Владата во Полска, предводена од националистичката партија
„Право и правда“ (ПиС), во февруари
ги објави плановите за нов данок
на приходи од реклами во
медиумите. Се тврдеше
дека новиот данок е
потребен за да се
покријат трошоците за

БИЛТЕН

Владата во Полска, предводена од
националистичката партија „Право и правда“
(ПиС), во февруари ги објави плановите за нов
данок на приходи од реклами во медиумите. Но,
критичарите тврдат дека тоа е само најнов
потег во кампањата за задушување на слободата
на печатот и ослабнување на медиумскиот
плурализам
куте преостанати независни новинарски организации во март објавија отворено писмо, обвинувајќи ја
владата дека ги блокира во известувањето од појавата на ковид-19.
Во меѓувреме, многу од нив се
борат да преживеат. Во Унгарија,
една од последните преостанати
либерални радиостаници Клубрадио, молчеше во февруари, откако го загуби правото на нејзината
фреквенција, бидејќи Орбан го за-

38

кризата ковид-19. Но, критичарите
тврдат дека тоа било само најнов
потег во кампањата на владата за
задушување на слободата на печатот и ослабнување на медиумскиот
плурализам.
За среќа, во овој случај, медиумите успеаја да возвратат. Независните медиуми организираа
24-часовен штрајк за вести кои заедно со критиките од опозицијата и
помладиот коалициски партнер на

ПиС, ја принудија
владата да објави
план за измени и
дополнувања на
предлогот. Но, тоа
едвај значи дека
полските независни медиуми се безбедни.
Во Индија, владата на премиерот
Нарендра Моди се
повика на Закон за
епидемиски болести,
Закон за справување
со катастрофи и разни
делови од Индискиот

кривичен законик за да го зајакне
својот авторитет за „борба против
дезинформации“ за време на корона-кризата. Во реалноста, таа ги
притиска дигиталните платформи
како Твитер да ги отстрани критичките објави за постапување на
властите со пандемијата.
Ова нагласува друга, помалку,
забележана димензија на зголемениот проблем за „фаќање
медиуми“ - оној што не е
ограничен само на земји
со автократски или репресивни режими. Денешните
технолошки
„ѕверови“ имаат неизмерна моќ и влијание врз
информациите што ги
добиваат луѓето, што ја поткопува способноста на медиумите
да ја исполнат својата функција
како демократски чувар.
Направено е многу за алгоритамско филтрирање на информации на социјалните медиуми,
што создава „комори за ехо“ кои
ја поттикнуваат поларизацијата.
Меѓутоа, проблемот и натаму се
проширува - технолошките компании го преземаа и пазарот за
реклами.
Според неодамнешен извештај, 86 отсто од просторот за
рекламирање преку интернет се
купува и продава во „рекламна
размена“ контролирана од Гугл и
Фејсбук. Како што се тврди новата
книга, уредувана од еден од авторите (Шифрин), „Голема техника“
на тој начин стана чувар кој одлучува која содржина ќе привлече
најголемо внимание.

БИЛТЕН

Но, кризата создава можности да
се дејствува уште дрско, под маска на борбата против потенцијално
смртоносни дезинформации.
Во Турција, продолжениот, системски напад врз печатот (земјата
има една од најлошите рекорди во
светот за затворање новинари) ги
елиминираше независните медиуми. Очекувано, владата на претседателот Реџеп Таип Ердоган ја искористи пандемијата како изговор
за да притисне на неколкуте преостанати места.
Неколку локални новинари беа
уапсени, откако објавија приказни
за инфекции и смртни случаи на
ковид-19 и се соочија со обвинувања за „сеење паника и страв“
и за објавување на „неофицијални“ информации. Според
Ердоган, Турција треба да се
исчисти не само од коронавирусот, туку и од „медиумите и политичките вируси“.
Во Унгарија, медиумите се контролирани главно од владата на
премиерот Виктор Орбан и неговите сојузници, делумно благодарение на спојувањето на над 400
медиуми организирани од владата
во 2018 година. Повеќето од некол-
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БИЛТЕН

За да имаат натамошна контрола врз јавниот наратив, технолошките компании користат видови на
тактики за „пристап до новинарство“ што Волстрит историски ги
користеше за да предизвика поволна покриеност. Покрај тоа, тие обезбедија огромни суми за директно
финансирање на медиумскиот сектор, вклучително и преку настани и
партнерства со одредени вести.
Ваквите напори беа претера-

Јапонија, државните финансии собрани преку такси за лиценца веќе
помага за одржување на јавните
радиодифузери. Дури и во Унгарија,
некои медиуми сè уште имаат корист од законот што им дозволува
на даночните обврзници да доделат 1 отсто од нивниот данок на
доход на непрофитна организација.
Овие пристапи треба да се прошират и да се реплицираат.
Надвор од владите, донатори-

Во Турција,
продолжениот,
системски напад врз
печатот (земјата има
една од најлошите
рекорди во светот за
затворање новинари)
ги елиминираше

ни за време на ковид-кризата, кога
Фејсбук и Гугл обезбедија итно финансирање за новинарските организации. На пример, Гугл воведе програма за лиценцирање за „плаќање
на издавачите за висококвалитетна
содржина“, со цел да им помогне
„да заработат од нивната содржина
преку зголемено искуство за раскажување приказни“.
Некои модели веќе се покажаа
како ефикасни. Во Германија, Обединетото Кралство, Франција и

те, исто така, бараат да се вмешаат. Како што медиумскиот пејзаж
продолжува да се развива, така ќе
се зголемуваат и напорите за негово доловување. Борбата за заштита
на новинарството ќе продолжи на
многу фронтови, вклучително и со
тоа што ќе го направи финансиски
одржлив и помалку подложен на
притисок. Како што покажа кризата
СОВИД-19, за независни медиуми
од јавен интерес, тоа може да биде
борба за живот или смрт.

независните медиуми.
Очекувано, владата
на претседателот
Реџеп Таип Ердоган
ја искористи
пандемијата
како изговор
за да притисне
на неколкуте
преостанати места

