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НОВИНАРСТВОТО КАКО ЈАВНО ДОБРО
УВОДНИК
Павле Беловски

Медиумите и кампањите
Личен имунитет на индивидуата, медиумска писменост од најрана возраст или саморегулација кај медиумите? Ова се неколкуте прашања кои одново провејуваат пред локалните
избори, а по одговори трага колешката Симона
Србиновска во ова издание на билтенот. Како да
се „спасат“ медиумите од законски регулираниот однос да примаат пари за платена политичка програма полна со шпекулации, лаги, лажни вести и тенденции на граница со кривични
пријави. Оваа пракса на трошење на милиони
евра на граѓаните, не само што го обезвреднува
медиумскиот дискурс, туку и може фатално да
се одрази врз демократијата. Искривувањето на
вистината моше да резултира со носење на погрешни одлуки на самиот ден на изборите. Но,
уште позагрижувачки е проблемот на нарушената доверба во конкретниот медиум што, пак,
води во намалена доверба во новинарството
генерално. Тоа е проблем на целото општество
оценува Катерина Синадиновска од СЕММ. Темата за кампањите на партиите за избори е дотолку сериозна и со децении ја инфицира новинарската сфера. Виновниците секогаш се кријат
зад законските решенија кои „дозволувааат“ да
се купува простор со јавни пари – пракса за која
се докажа дека неминовно ги корумпира медиумите, ја моделира уредувачката политика и
трајно ги девастира новинарските принципи под
плаштот на флоскулите како „демократски процеси“, „избори и демократија“, „политичка дебата“ во медиумите. Секако не помалку се виновни
и медиумите кои тријат раце од платената политичка програма во отсуство на содржина, која
освен квалитативни функции има и економска
вредност, потоа компетитивност со квалитет и
се во насока на финансиска стабилност и уредувачка независност. Несомено е дека соговорниците во ова четиво со хирушка прецизност ќе
констатираат дека ништо не може да се продаде
или протне ако консументот е образован, обучен
и свесен за тоа што му се сервира како содржина
во овие 20 дена од менито на партиските кујни.

Медиумите најдобар
филтер за брзо
ширење на лажни
вести произлезени
од предизборните
кампањи

Пишува:
Симона Србиноска
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ажните вести или дезинформациите имаат
нераскинлива врска со
секоја сфера од општеството
во кое живееме, таа врска особено се зацврстува во борбата
за моќ каде се се сведува на
прашањето „Да се биде или
не“, па така, се чини дека во
предизборната трка, политиката станува најплодна почва
на која секојдневно изникнуваат безброј дезинформации.

Загрижувачки е тоа што овие
дезинформации, лесно го пронаоѓаат најкраткиот пат за да
стигнат до јавноста, а тоа се
медиумите.
Предизборните кампањи
шират лажни вести, велат новинарите, согласни се дека
дезинформациите
добиваат
на интензитет, а за жал свое
уточиште наоѓаат исклучиво
во содржините на медиумите.
Според Зоран Иванов, долгогодишен новинар, во изборните
партиски штабови се „пакуваат“ обвинувања, клевети, кривични пријави кои се темелат
главно врз претпоставки и инсинуации.

ИМПРЕСУМ
Издава:
Самостоен синдикат
на новинари
и медиумски работници

„Тие, таквите нецелосни и со
ништо непоткрепени обвинувања,
по правило, токму поради нивната „паушалност“, не завршуваат во
институциите, во обвинителствата, туку во медиумите. И тоа е така
веќе со години. Од избори во избори
оваа ситуација прераснува во една
„симпатична“ забава, а медиумите,
телевизиите главно, но и порталите
и социјалнте мрежи, се тоа поле, на-

Рајко Жинзифов 22,
1000 Скопје
Телефон:
+389 2 2671 201
Електронска пошта:
ssnm.info@gmail.com

Уредник:
Теодора Цветковска

Зоран Иванов

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“.

место за презентација на предизборни понуди, за политикантско контаминирање“, појаснува Иванов.
Од Советот за етика во медиумите во Македонија информираат
дека бројот на претставки за прекрПридонес за пламнување на лажните вести, свесно или не, имаат самите политичари. Според експертите дури и личниот
став на одредена политичка индивидуа може да креира лажна вест, вели Кордалов.

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.
Катерина Синадиновска
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шување на новинарските стандарди,
во предизборниот период, се зголемува.
„Искуствата од работата на
СЕММ покажуваат дека секогаш кога
имаме изборни кампањи се зголемуваат прекршувањата на новинарските стандарди во медиумите, а со самото тоа и бројот на претставки до
нашата Канцеларија“, вели Катерина
Синадиновска, еден од основачите
на СЕММ.
Бојан Кордалов, комуниколог –
специјалист за односи со јавност и
нови медиуми, смета дека потребата
за поголема независност и саморегулација на медиумите е само еден од
проблемите.

ШТЕТИТЕ ПРОИЗЛЕЗЕНИ ОД ЛАЖНИТЕ ВЕСТИ ГОЛЕМИ, ОСВЕН МЕДИУМИТЕ ЗАСЕГНАТИ И СИТЕ ПОЕДИНЦИ

Бојан Кордалов,

Придонес за пламнување на
лажните вести, свесно или не, имаат
самите политичари. Според експертите дури и личниот став на одредена политичка индивидуа може да
креира лажна вест.
„Ќе дадам само два едноставни
примери. Лажна вест се креира и тогаш кога политичар зборува за тоа
каков третман на лечење е потребен
за коронавирусот. Но, истовремено,
лажна вест се креира и кога медицинско лице, дава мислење за тоа
колку успешно надлежните органи

за безбедност ги спроведуваат мерките за заштита“, вели Кордалов.
Меѓутоа, штетите во голема
мера зависат од видот на дезинформациите, нивната организираност и
од моментот на пласирање.
„Последиците може да варираат од на пример, дополнително истрауматизирани или вознемирени
граѓани за време на несреќи, преку
носење на погрешни одлуки за сопственото здравје во време на пандемија, па се’ до одлуки за кого ќе
се гласа на некои избори изведени
преку лажни информации за политичките субјекти. Сето ова ја подрива самата демократија во суштина“,
поентираат од СЕММ.
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Воедно, од СЕММ велат дека
ваквото објавување на лажни вести, во голема мера ја нарушува
довербата на граѓаните во медиумот.
„И тука не е толку проблем што
ја нарушуваат довербата во конкретниот медиум, тоа си е проблем
на самиот медиум, колку што се
нарушува довербата во медиумите
и во новинарството генерално. Тоа
е проблем на целото општество“,
смета Синадиновска.
Кога зборувааме за довербата
во медиумите, загрижувачки податоци се произлезени од анкетата спроведена во 2018 година, од
страна на Фондацијата КонрадАденауер и Ипсос Македонија за
слободата на медиумите и довербата во меѓународните институции
и држави, чии резултати покажуваат дека довербата кон медиумите е ниска, само 15 проценти од
населението во државава, верува
во вистински независен печат, дополнителни 27 отсто не се сигурни во својата проценка. Покрај ова,
само 14 проценти од испитаниците
имаат голема доверба во работата
на новинарите, наспроти нив, фра-
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пантни 38 проценти не им веруваат
на новинарите.
ДЕЗИНФОРМАЦИИТЕ ЛЕСНО И БРЗО
ИСПЛИВУВААТ, НО НАЈЧЕСТО ЕКСПРЕСНО СЕ ДЕМАНТИРАНИ

Дезинформациите лесно и брзо
испливуваат, најчесто експресно се
демантирани, па ако страната која
ги „пуштила“ по демантот не продолжува да ја „држи“ темата – јасно е дека не била вистинска, вели

Искра Коровешоска, главен и одговорен уредник во Националната
телевизија „Алфа“.
Додава дека медиумите имаат
голема улога во превенцијата на
лажните вести.
„Огромна е улогата на медиумите. Но, во напливот на информации и присуството на публика
и учесници на социјалните мрежи
и интернет портали, тешко можат
традиционалните медиуми како
телевизиите да превенираат лажни
вести“, појаснува Коровешовска.
Имено, секоја информација без
оглед на обемот во своите први
редови, неизбежно треба да го
содржи елементарното правило на
веста наречено 5+1, кој, што, кога,
каде, како и зошто. Според Иванов,
пласирањето на информациите во
кои е запазено ова правило укажува на тоа дека авторот на веста е
новинар кој знае да пишува „новинарски“.
ВИДЛИВА ПОТРЕБАТА ОД
ВОВЕДУВАЊЕ НА МЕДИУМСКАТА
ПИСМЕНОСТ ВО УЧИЛИШТАТА

Искра Коровешоска

Потребата од воведување на
медиумската писменост како глав-

Довербата кон медиумите е ниска, само 15 проценти
од населението во државава, верува во вистински
независен печат, дополнителни 27 отсто не се сигурни
во својата проценка
но оружје во борбата со лажните
вести во најраната школска едукација е очигледна. Иницијативата за
воведување на медиумската писменост како задолжителен предмет
во училиште, според Синадиновска
е многу важен чекор.
„Ова е процес, една инвестиција чии резултати ќе дојдат бавно,
но е еден многу здрав чекор и на
долг рок и суштински во битката со
лажните вести. Знаењето на самите
читатели и умешноста на публиката да препознае дезинформации се
клучни и за нивно девалвирање и за
дефакторизација на самите медиуми - извори на пропаганда“, вели
таа.
Кордалов се согласува дека
поттикнување на критичкото – креативно размислување и расудување
кај децата уште од најмала возраст
во образовните институции е од непроценливо значење и додава дека
медиумската пименост освен како
наставен предмет е потребна и како
начин на живот и основа за градење

на долготраен имунитет кај секоја
личност неопходен за борба со
лажните вести.

вирусот наречен лажни вести. Тоа
според него бара многу напор, време и реорганизација на општествата, односно фокус на властите и
партиите кон граѓаните, а не како
што вели, фокус да го ставаат кон
себе, односно личните и партиските интереси.
Од друга страна според Коровешовска решението е во начинот
на справување, односно во објек-

Покрај ова, само 14 проценти од испитаниците имаат
голема доверба во работата на новинарите, наспроти
нив, фрапантни 38 проценти не им веруваат на
новинарите
СТЕКНУВАЊЕ „ИМУНИТЕТ“ ОД
ВИРУСОТ НАРЕЧЕН ЛАЖНИ ВЕСТИ

Самиот термин „лажна вест“ е
своевиден оксиморон - веста по дефиниција не треба да е лажна, оти
според новинарските стандарди
таа мора да биде проверена и нејзината веродостојност докажана.
Во спротивно е шпекулација и тоа
се наведува дека е така.
Кордалов смета дека најефикасниот механизам е стекнувањето на „имунитет“ кај секој човек од

тивното и професионалното новинарство кое подразбира инсистирање на барање одговори од сите
страни во приказната, исцрпување
на сите извори на информации, без
тенденција некој да се испушти.
Од СЕММ заклучуваат дека
принципите на професионалното
новинарство се многу јасни и дека
поради тоа медиумите се тие коишто мора да бидат главниот механизам во борбата против дезинформациите.
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АЛАТКИ И РЕШЕНИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРИВАТНОСТА ВО ИНТЕРНЕТ ПРОСТОРОТ
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С

поред интернет страницата
fact-check.ni, ширењето на дезинформации е природно и
нераскинливо со човекот. Во нивниот извештај се објаснуваат причините за настанување и континуитет на
појавата на дезинформации, а како
една од виталните се наведува дека
самото повторување на тврдењето
ве насочува да помислите дека е
вистина.
Студија на истражувачкиот центар Пју од 2017 година покажа дека
континуираниот раст на интернетот
и забрзаните иновации имаат потенцијал да направат поопасен проблем
одошто беше случај во минатото,
бидејќи помага во ширење на манипулативни наративи.
Оттука, концептот за проверка
на факти се наметна како неопходен
и дојде како последица на потребата да се бориме со нарушувањата од
информации опфатени со дезинформации (лажни вести). Ова веројатно
објаснува и зошто „Њујоркер“ во
текст од 2020 година ги опиша проверувачите на факти како скриени
херои на новинарството.
Главните медиуми ја презедоа
одговорноста да назначат новинари
и проверувачи на факти за тврдењата и директните лаги на политичарите и на експертите. Но, во борбата
против дезинформации, проверувачите на факти и новинарите сè повеќе стануваат цел на хакери и на
развивачи на малициозен софтвер.
Студија на училиштето Кларк
при Универзитетот во Мериленд
укажува во интернет просторот се
присутни хакери кои на секои 30 секунди се обидуваат да нападнат ран-

6

имала увид во податоците, вели
дека хакерите тргнале по новинари
што им пречеле.
Геворкјан, кој е авторка и на книга за руската разузнавачка служба,
рече дека кампањата за хакерство
изгледа е насочена кон собирање на
приватни електронски пораки „што
тие можат да ги користат подоцна
како поддршка“.
Сајтот за проверка на политички
факти - „Верит“ беше хакиран речиси во истиот момент по поканата

Поднаслов: Концептот
за проверка на факти се
наметна како неопходен
и дојде како последица на
потребата да се бориме
со нарушувањата од
информации опфатени со
дезинформации (лажни
вести). „Њујоркер“ во
текст од 2020 година ги
опиша проверувачите на
факти како скриени херои
на новинарството

БИЛТЕН

Како новинарите проверувачи на факти
можат да избегнат
манипулации и хакери

ливи компјутери. Паралелно со тоа,
се лансира и помалициозен софтвер
од кога било досега, па проценките
се дека бизнис секторот ќе потроши над еден трилион долари за сајбер-безбедност во периодот меѓу
2017 и 2021 година.
Медиумскиот извештај покажа
дека руски хакери во 2017 година
се обиделе да пристапат до сандачиња за е-пошта на најмалку 200
новинари низ целиот свет. Наталија
Геворкјан, руска колумнистка која

на Хилари Клинтон до следбениците да се регистрираат на страницата. Во рок од еден час по нејзиниот
твит, се случи дистрибуиран напад
за одбивање на услуга (DDoS) што го
спречи вчитувањето на страницата.
Cekfakta.com, друга веб-страница за проверка на факти во Индонезија, беше хакирана во 2019 година, два дена по одржаната сесија за
проверка на факти од висок профил
во седиштето на Гугл во земјата, паралелно со текот на претседателската дебата.
АЛАТКИ
Откако утврдивте дека новинарите и проверувачите на факти,
најверојатно, се цели, како може да
избегнете манипулација со хакери?
Подолу ви носиме компилација на
алатки што можат да ги користат
новинарите за заштита на нивната
е-пошта од хакери и можни решенија за оние кои веќе се опфатени
со пробивање на е-поштата. Тоа им
овозможува на корисниците да утврдат дали нивниот и-мејл е оштетен, меѓутоа идентификува и дали
и-мејлот е пронајден во базата на
нарушување на податоци - инцидент
кога податоците се ненамерно изложени во јавноста.
Веб-страницата ги известува
корисниците доколку каква било
информација за нив е „залепена“ на
веб-страница со јавен увид што е
дизајнирана да споделува содржина.
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БИЛТЕН

Што правите ако вашите лични податоци се вклучени во нарушување на податоци? - Утврдено е

Оние веб-страници што се соочуваат со јавноста, како што е „пастебин“,
се вели дека ги користат хакери поради леснотијата за анонимно споделување на туѓи информации.
Друга корисна алатка е mypwd.
io, веб-страница која дава информации за тоа која лозинка е пробиена
и има околу девет милијарди податоци. Веб-страницата, исто така,
вклучува предупредувања за и-мејл
за претплатници секогаш кога ќе се
открие ново „протекување“ што е
поврзано со регистрираната и-мејл
адреса. Известувањата носат важни
упатства, протечената лозинка мора
да се смени за да се избегне финансиска загуба, па дури и кражба на
идентитет.
DeHashed е уште една релевантна алатка за употреба. Веб-страницата се опиша како пребарувач на
бази на податоци, создаден за безбедносни аналитичари, новинари,
компании за безбедност и физички
лица за да им помогне да ги обез-

Медиумски извештај
покажа дека руски
хакери во 2017 година се
обиделе да пристапат до
сандачиња за е-пошта на
најмалку 200 новинари
низ целиот свет

ба да се избегнуваат, според извештајот на „Форбс“, вклучува лични
информации, пократки лозинки, вообичаени зборови или едноставни
комбинации на броеви. Извештајот,
исто така, не советува за редовно
ажурирање на лозинките.
Една друга студија, пак, покажа
дека огромното мнозинство на сајбер-напади доаѓаат од релативно
несофистицирани хакери кои користат „скрипти за речник“, тип на софтвер што работи врз база на списоци
со вообичаени кориснички имиња и
лозинки со кои се обидуваат да „влезат“ во компјутер.
Истражувачите откриле дека
најчест трик за погодување на лозинка е повторно да се внесе или да
се проба со варијации на корисничкото име. Проверувачите на факти
треба да обезбедат употреба на
двофакторна верификација, бидејќи
тоа ќе спречи хакер да се логира на

DeHashed и BreachAlarm и е уште една релевантна
алатка за употреба. Веб-страницата се опиша
како пребарувач на бази на податоци, создаден за
безбедносни аналитичари, новинари, компании
за безбедност и физички лица за да им помогне
да ги обезбедат своите сметки и да обезбеди
увид во прекршувањата на базите на податоци и
пробивање на сметки
бедат своите сметки и да обезбеди
увид во прекршувањата на базите
на податоци и пробивање на сметки. Се вели дека помага да се спречи компромис на сметката, бидејќи
корисниците можат да ја следат хакерската активност во реално време
и да спречат напади за преземање
на сметки користејќи ги компромитираните ингеренции.
Веб-страницата им овозможува
на корисниците да бараат IP адреси,
и-мејл, кориснички имиња, имиња,

Студија на истражувачкиот центар Пју од 2017 година
покажа дека континуираниот раст на интернетот и
забрзаните иновации имаат потенцијал да направат
поопасен проблем одошто беше случај во минатото,
бидејќи помага во ширење на манипулативни наративи

8

Студија на
училиштето Кларк
при Универзитетот во
Мериленд укажува во
интернет просторот
се присутни хакери кои
на секои 30 секунди се
обидуваат да нападнат
ранливи компјутери

телефонски броеви, VIN броеви, адреси; исто така, им овозможува на
корисниците да ги сменат лозинките за пребарување и многу повеќе.
За пристап до неа, корисникот најпрво треба да се претплати.
BreachAlarm
е
уште
една
веб-страница што им овозможува на
корисниците да проверуваат дали
биле мета за прекршување на приватноста. Услугата овозможува анонимна проверка дали лозинката е
објавена на интернет и известувања
по е -пошта за идните пробивања на
лозинки.
Услугите „чешлаат“ длабоко на
Интернет за да најдат украдени списоци со лозинки што биле пробиени
(„протечени“ или компромитирани),
а потоа продолжува да ги забележува и-мејл адресите на корисниците

дека сајбер-криминалецот може да
тргне по неколку патишта за да добие пристап до лични информации,
да ги продаде податоците или со
измама да ги користи таквите податоци.
Криминалците знаат дека многу
луѓе ги повторуваат лозинките на
различни места. Од таа причина, тие
можат да се обидат да се пробијат
на различни веб-страници и системи и да украдат лични информации.
На проверувачите на факти им
се советува да ги сменат лозинките
во единствени, лозинки што тешко
може да се погодат и како такви,
најверојатно, се тешки за пробивање за хакерите.
Списокот на лозинки што тре-

Списокот на лозинки
што треба да
се избегнуваат,
според извештај на
„Форбс“, вклучува
лични информации,
пократки лозинки,
вообичаени зборови
или едноставни
комбинации на броеви.
Извештајот, исто
така, не советува за
редовно ажурирање на
лозинките

нивната сметка, дури и ако е позната
лозинката.
Корисниците, исто така, можат
да искористат решенија и алатки за
таква вградена употреба на некои од
споменатите веб-страници и услуги. Haveibeenpwned, 1Password.com
е менаџер за лозинки за алатки што
се користи за чување и користење на
силни пасворди. Слично на тоа, проверувачите на факти, за BreachAlarm,
можат да дојдат до и-мејл за заштита
на услугата, која веднаш ги известува
ако нивните и-мејл адреси се појават
во случај на пробивање на лозинката.
Со горенаведените алатки, можете безбедно да работите како новинар и проверувач на факти без да
бидете манипулирани од хакери.

9
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на кои им припаѓаат лозинките. Корисниците можат лесно да проверат дали нивниот и-мејл и лозинка
се вклучени во некое од посочените
прекршувања.
Сајтот, исто така, овозможува
проверка и на повеќе други страници за проверка на пробивање, само
за да бидете сигурни. Друга добра
алтернатива на гореспоменатите
веб-страници за проверка на пробивање на и-мејл адреси. „Дали сум
продаден“, на пример, е бесплатна услуга што им овозможува на
корисниците да минат низ база на
податоци за купени и-мејлови и да
видат дали некој ги продал нивните
информации за контакт.

ВЛАДИТЕ ВО СВЕТОТ
СÈ ПОВЕЌЕ
СЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ
ЗА КОНТРОЛА ВРЗ
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКАТА
ИНСТРАСТРУКТУРА

БИЛТЕН

Зошто треба
да бидете повеќе
загрижени
Индиската влада, па пример, го исклучи интернетот повеќе
од било која друга во светот - дури 109 пати во 2020 година.
Податоците покажуваат дека исклучувањата се најчести
околу избори и за време на потенцијални граѓански немири
што доведе до тврдења дека таквиот тренд стана тактика
за сузбивање на несогласувања

БИЛТЕН

за исклучување
на Интернет
С

поред неодамнешeн извештај,
намерните исклучувања на
интернет што се донесени од
влади ширум целиот свет се зголемуваат и во фреквенција и софистицираност. Студијата во рамки на
проектот Jigsaw на Google на непрофитната организација за дигитални права „Access Now“ и компанијата за мерење цензура „Censored
Planet“, вели дека исклучувањето на
интернет расте „експоненцијално“ -
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Владите го исклучуваат
интернетот за
да ги замолчат
неистомислениците со
„експоненцијална“ стапка и
го загрозуваат граѓанското
општество, вели главниот
оперативен директор на
проектот за сложувалка на
Google, Ден Кајсерлинг

од речиси 850 исклучувања што се
документирани во последните 10
години, само во 2016 година се евидентирани 768.
Индиската влада го исклучи интернетот повеќе од било која друга
во светот - дури 109 пати во 2020 година. Податоците покажуваат дека
исклучувањата се најчести околу
избори и за време на потенцијални
граѓански немири што доведе до
тврдења дека таквиот тренд стана

тактика за сузбивање на несогласувања. Но, додека тие стануваат
сè поприсутни, стануваат и сè посуптилни, користејќи тактики како
што се задушување на URL-то за
драматично забавување на неговата
функција, блокирање на одредени
интернет адреси и ограничување на
користењето на мобилни податоци.
MIT Technology Review за ваквиот растечки феномен разговараше
со Ден Кејсерлинг, главен оперативен директор на Jigsaw.

Од каде дојде
истражувачкиот проект?
Од своето основање, Jigsaw и
нашата претходна организација,
Google Ideas, проучуваа онлајн цензура и напори на владите низ целиот свет да го намалат пристапот до
информации. Сознанието дека тоа
се случува е меѓу првите и најкритични чекори. Особено за тактиките на цензура со низок степен, не

секогаш е јасно за луѓето што се
случува. На пример, задушувањето
што претставува забавување на одредени интернет страници до точка
кога тие стануваат неупотребливи. Од гледна точка на корисникот,
тоа може да изгледа како технички
тешкотии. Сакавме сега да го објавиме овој извештај, бидејќи проблемот се влошува. Исклучувањата
на интернет стануваат сè почести.
Повеќе влади експериментираат со
ограничување на пристапот до ин-

11

„Задушувањето“ на одредени интернет страници
претставува нивно забавување до точка кога тие стануваат
неупотребливи што за корисникот може да изгледа како
технички тешкотии. Сакавме сега да го објавиме овој
извештај, бидејќи проблемот се влошува. Исклучувањата
на интернет стануваат сè почести, вели Ден Кејсерлинг,
главен оперативен директор на проектот Jigsaw на Google на
непрофитната организација за дигитални права „Access Now“
и компанијата за мерење цензура „Censored Planet“

како Netblocks, Open Observatory
of Network Interference и Censored
Plane. Сите тие прават неверојатна
работа во овој простор и постојано
го прошируваат својот капацитет за
мерење и известување за исклучувањата низ целиот свет. Во прилог
на сите технички проблеми, ова помалку останува како игра на мачка
и глушец.
„Нашите напори за мерење и
следење и транспарентност за она

творање во долината Паншир, но
не знам колку е договорено. Што
вели вашето истражување за тоа
што може да се случи во Авганистан? - Зошто Талибанците би сакале да добијат поголема контрола
врз интернетот во ваква ситуација?
Сакам да додадам дека не сум
експерт за Авганистан. Ги видов истите извештаи што ги имавте во кои
беше нотирано и исклучувањето на

Колку некој треба да е софистициран за да донесе едно од овие
исклучувања? Дали некој со значајно ниво на контрола врз интернет -инфраструктурата може да се
вклучи во овие активности?

БИЛТЕН

Технички, и од општествена
перспектива, што е исклучување на
интернет?
„Исклучување на Интернет“ опишува категорија на активности за
да се намали пристапот до информации. Кога повеќето луѓе го користат терминот, тие даваат впечаток
како на целосното исклучување на
интернетот што навистина и го гледаме, особено во одредени земји
во последните неколку години. Но,
постои спектар на закани кои се посуптилни, но, на некој начин, исто
толку штетни како и целосното исклучување на интернет. Како што
расте овој меѓународен консензус
против целосното исклучување на
интернет, така гледаме и зголемување на ова посуптилно, понасочено и пониско исклучување и цензура. Нашите напори за мерење и
следење на она што се случува во
светот треба да бидат во чекор со
напорите со кои владите можат да
го ограничат пристапот.
И кои се техничките бариери за
разбирање на овие исклучувања?
Па, не можете да управувате со
она што не можете да го измерите,
како што вели старата поговорка.
Во суштина, тоа е предизвик да се
открие кои сигнали треба да се сле-
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авторитарно и испорачува репресивни ставови, следува дека тие би
можеле да го направат она што велат дека сакаат да го направат, а тоа
е ограничување на пристапот до информации и комуникација. Многу
сум загрижен за ситуацијата во Авганистан. Од суштинско значење е
да бидете сигурни дека луѓето таму
имаат пристап до информации, способност за комуникација и способност да добијат вести.
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дат низ целиот свет за да се открие
кога нешто е прекинато, а потоа да
се разбере што значат тие сигнали
во реалниот живот. Има многу технички предизвици за тоа, делумно
затоа што светот е голем. Постојат
многу различни точки што можете да ги измерите за да одредите
дали одредени сајтови се блокира-

ни, дали се ограничува пропусниот
опсег или дали се блокирани платформите. И тогаш, кога ги имате
сите овие податоци, предизвик е да
ги структуирате и да ги разберете,
така што ќе можете да откриете
кога овие работи се случуваат во реално време и самоуверено да известите за тоа. Постојат организации

што се случува во светот треба да
останат во чекор со напорите за
еволуција на средствата со кои владите можат да го ограничат пристапот“.
Земете ситуација како Авганистан. Имаше некои извештаи за за-

интернет низ целата земја. Едниот
се карактеризира како конкретно
спречување на одредени луѓе и одредени групи да соберат поддршка
и да стигнат надвор од границите.
Секогаш кога ќе видите дека влада или група, во случајот на Талибанците, се изразува автократски,

Во право сте да посочите дека
начинот на кој се случуваат исклучувањата честопати се однесува
на тоа колку владата има контрола
врз телекомуникациската инфраструктура во дадена земја. И тоа варира од земја до земја и со текот на
времето. Една од работите што ги
забележавме, а за која добро известуваат другите, е дека голем број на
влади разгледуваат закони со кои би
се зголемила нивната контрола врз
телекомуникациската инфраструктура. Тоа е дел од три истовремени
трендови. Прво, имате зголемена
фреквенција на исклучување на
интернет. Второ, имате зголемено
внимание од страна на владите за
тоа како тие ја контролираат телекомуникациската инфраструктура
во нивните земји. Исто така, гледате рецесија на демократијата низ
целиот свет и зголемување на автократските влади кои вршат моќ над
граѓанското општество.
Кој е вистинскиот ризик?
Тоа е секако повеќе од непријатност. Тоа е прашање на живот и смрт
во некои случаи. Секако, станува
збор за загубени средства за живот, ограничување на граѓанското
општество, ограничување на пристапот до информации и ограничување на слободата на изразување.
Мислам дека како што повеќето
луѓе го живеат својот живот преку
интернет, така што демократските
институции сè повеќе се потпираат
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тернет, како алатка за влијание врз
однесувањето на граѓаните. Трошоците за исклучување на интернет
се зголемуваат затоа што владите
стануваат пософистицирани поради нивниот пристап, но, исто така,
голем дел од нашите животи го минуваме на интернет.
Потоа сакавме да дадеме повик
за акција за она што мислиме дека
треба да биде меѓународен консензус против исклучување на интернет. Охрабрени сме од неодамнешните изјави на Обединетите Нации,
меѓу другите мултилатерални организации, осудувајќи го исклучувањето на интернет што го оценија
како кршење на човековите права.
Само минатиот месец, специјален
известувач на ОН опиша како овој
проблем се влошува и зошто претставува закана за сите нации-членки.

на интернет, како начин да се олесни граѓанското учество, да се споделат вести и информации, луѓето
да комуницираат едни со други и
луѓето да се организираат, ризикот
од владата што го исклучува интернетот носи зголемени трошоци.
Што може да направи просечниот граѓанин што користи интернет за ова? - Што можеме да направиме за подобро да препознаеме
кога се случува и да го спречиме?
Многу зависи од околностите.

„Тоа е прашање на живот и смрт
во некои случаи. Секако, станува
збор за загубени средства за живот - ограничување на граѓанското
општество, ограничување на пристапот до информации и ограничување на слободата на изразување“.
Но, дури и ако некој не доживее исклучување на интернет од
прва рака, мислиме дека тој сè уште
може да се солидаризира со луѓето
кои немаат пристап до информации и способност да се поврзат со
бесплатниот и отворен интернет.
Мислам дека ограничувањата на

Кајсерлинг: Постојат
многу различни
точки што можете
да ги измерите за да
одредите дали одредени
сајтови се блокирани,
дали се ограничува
пропусниот опсег или
дали се блокирани
платформите.
Постојат организации
БИЛТЕН

Мапа на светот со глобални исклучувања на интернетот од јануари 2020 до мај 2021 одина

БИЛТЕН

Една од работите што ги забележавме, а за која
добро известуваат другите, е дека голем број на влади
разгледуваат закони со кои би се зголемила нивната
контрола врз телекомуникациската инфраструктура.
Тоа е дел од три истовремени трендови. Прво, имате
зголемена фреквенција на исклучување на интернет.
Второ, имате зголемено внимание од страна на владите
за тоа како тие ја контролираат телекомуникациската
инфраструктура во нивните земји. Исто така,
гледате рецесија на демократијата низ целиот свет и
зголемување на автократските влади кои вршат моќ над
граѓанското општество, нагласува Кајсерлинг

Постојат голем број на алатки што
можат да ви овозможат пристап
до бесплатен и отворен интернет,
како виртуелни приватни мрежи
(VPN), на пример. Постојат одредени алатки кои ви дозволуваат да се
заштитите од специфични видови
на цензура. Труењето со DNS е вообичаена форма на цензура каде
владата манипулира со индивидуални URL-адреси. Имаме алатка наречена Интра, но има и други алатки кои ги штитат корисниците и им
дозволуваат да ги заобиколат тие
ограничувања.
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бесплатниот и отворен интернет
насекаде претставуваат ризик за
нас.
Што друго би сакале да видите
од меѓународната заедница, и што
мислите дека всушност ќе биде
ефективно?
Јавниот разговор е прв и важен
чекор. Кога владите ќе се соберат
да разговараат за нормите на однесување и за она што ќе се случи со
иднината на интернетот, се надеваме дека ова ќе биде точка на днев-

како Netblocks, Open
Observatory of Network
Interference и Censored
Plane и сите тие прават
неверојатна работа во
овој простор и постојано
го прошируваат својот
капацитет за мерење
и известување за
исклучувањата низ
целиот свет

ниот ред. Тоа претставува закана за
слободата и, всушност, за безбедноста што се чини дека се зголемува. Охрабрени сме од мултилатералната акција што ја видовме
досега. Групи како ОЕЦД и ОН ги
преземаат овие прашања, ги дискутираат и привлекуваат внимание
на нив. Мислам дека заедничкиот
јавен разговор ќе започне, пред сè,
да стане појасно што се случува
во светот и да привлече внимание
кон проблемот, но и постојано да
ги зголеми трошоците за земјите
што ќе одлучат да ги следат овие
тактики.
Дали пристапот до бесплатен и

отворен интернет треба да се смета за човеково право?
Што може да биде посуштинско за тоа како луѓето добиваат
информации, се изразуваат, се организираат, комуницираат и живеат
секојдневно? - Интернетот е еден
од најголемите придобивки на човековата слобода во историјата на
нашиот вид. И мислам дека е од
витално значење да ја заштитиме
отвореноста на интернетот, бидејќи
неговата отвореност е дел од неговата моќ.
Во вашиот извештај, Маријана
Ернандез, адвокат од Access Now,

вели дека владите почнуваат да
го гледаат интернетот како нешто
што треба да го контролираат.
Но, контролата и сопственоста ја
вршат и приватни компании како
Google кои дизајнираа многу од
оваа технологија. Дали е предизвик што сите ние не започнуваме со
основен договор за тоа што всушност е интернетот и кој заслужува
пристап до него?
Ние разбираме дека постои разновидност на мислења за владите
низ целиот свет, односот меѓу владите и интернетот и односот меѓу
граѓаните и државата. Но, Google на
крајот е компанија водена од вредности, а нашата мисија е да ги организираме светските информации
и да ги направиме тие информации
универзално достапни и корисни.
Она за што зборуваме, навистина,
е тој „универзално достапен“ дел.
Затоа мислиме дека нешто како исклучување на интернет може и треба да биде неподносливо. Ако си
поставиме, како што велите, основна линија некаде каде што мислиме
дека можеме да воспоставиме заедничко разбирање и консензус
дека исклучувањето на интернетот
не треба да биде прифатливо, тогаш мислам дека имаме напредок
во нашата мисија.
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СЕПТЕМВРИ
Е МЕСЕЦ ЗА
ИЗБОР НА
НАСЛЕДНИК НА
АНГЕЛА МЕРКЕЛ
И НОВ СОСТАВ НА
БУНДЕСТАГОТ

БИЛТЕН
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Аналена Баербок од партија на „Зелените“
е најбомбардирана со лажни вести од сите
кандидати во трката за наредниот германски
канцелар, се вели во новиот извештај на
организацијата за граѓански слободи „Авааз“

БИЛТЕН

А

налена Баербок од партија на
„Зелените“ е најбомбардирана со лажни вести од сите
кандидати во трката за наредниот германски канцелар, се вели во
новиот извештај на организацијата
за граѓански слободи „Авааз“. При
анализа на десетици инциденти,
истражувачите на „Авааз“ открија
дека во над 70 отсто од случаите
се шират повеќе дезинформации
за 40-годишната девојка, отколку
за нејзиниот конзервативен ривал,
Армин Лашет или Олаф Шолц,
кандидат на социјалдемократите.
„Таа влезе доста доцна на трката, но веднаш видовме скок во
дезинформациите за неа. Можеби
е така затоа што е жена, можеби
затоа што има некои силни идеи и
пораки што прави некако полесно
да ја нападнеме, меѓутоа навистина
е тешко да се најдат докази за тоа“,
рече директорот на кампањата на
„Авааз“, Кристоф Шот.
Овој тип на лажни вести допираат до широк дел од населението. Повеќе од пола од сите лица со
право на глас во Германија наишле
на барем една лага за Баербок, се
наведува извештајот.
„Дезинформациите стигнаа до
мејнстримот во Германија“, рече
Шот.
Германија на 26 септември ќе
избере нов парламент и ќе одлучи
кој ќе ја наследи канцеларката Ангела Меркел. Експертите предупредија дека дезинформациите, кои се
шират намерно за да предизвикаат

Германската изборна кампања
обремената со дезинформации
и лажни вести

Пропаганден билброд
на берлинските улици
од партија „СДП“
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дилеми кај кандидатите, би можеле
да го намалат јавното мислење пред
гласањето. Наодите на „Авааз“ сугерираат дека заканата е реална.
„Тоа веќе се случува“, рече Шот.
ДЕЗИНФОРМАЦИЈА Е ПОВТОРНО
ВЧИТАНА

брани за децата да чуваат миленици
во домашни услови.
Партијата брзо ги осуди таквите
објави како лажни, но месеци подоцна службениците постојано се прашуваа за тие тврдења во кампањата,
изјави генералниот секретар на „Зелените“, Мајкл Келнер.
„И тоа е само неверојатна глупост“, додаде тој.
УЛОГАТА НА МЕДИУМИТЕ

Додека дезинформацијата има тенденција за ширење преку социјалните
медиуми или шифрирани апликации

за пораки, традиционалните медиуми,
според „Авааз“, честопати ненамерно
играат клучна улога во нејзиното ширење. Речиси една третина од сите
испитаници во истражувањето одговориле дека научиле за примери за дезинформации од ТВ или од печатените

Повеќе од пола од сите лица со право на глас
во Германија наишле на барем една лага за
40-годишната девојка, се наведува извештајот на
организацијата за граѓански слободи
треба да го сторат тоа одговорно, да ги
стават во поголем контекст и да објаснат како функционираат“.
Компаниите за социјални медиуми,
исто така, треба да ги зголемат своите
напори за разоткривање на дезинформациите на нивните платформи, додаде тој.
„Треба да испратат корекции до
сите луѓе кои виделе дезинформации,
затоа што точно знаат кој ја видел“,
рече Шот.

Граѓани на митинг за време на предизборната кампања во Германија
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БИЛТЕН

или онлајн изданија на традиционалните медиуми.
Осврнувајќи се на двосмислените
наслови во медиумите за монтираните
планови на Баербок да ги забрани миленичињата, Кристоф Шот од „Авааз“
повлече паралела со САД каде новинарите со години собираа и пишуваа за
твитови на поранешниот претседател
Доналд Трамп, без оглед дали се точни.
Новинарите треба да ги покриваат дезинформациите, рече тој, „но тие

БИЛТЕН

Со децении, различни актери од
ПР компании до цели земји, користеа
дезинформации како стратегија за
влијание врз изборите. Но, во последниве години, подемот на интернетот,
социјалните медиуми и шифрираните
апликации за пораки го зголемија фе-

номенот, дозволувајќи им сега на сите
со основни вештини за уредување на
фотографии и сметка на социјалните
медиуми да произведат дезинформации преку интернет.
Експертите се согласуваат дека
дури и по јавно разоткривање на лажните вести, трагите за сомнеж често
постојат.
Тоа е нешто што Зелената партија
на Баербок го почувствува од прва
рака. Веднаш по објавата на нејзината
кандидатура пролетоска, почнаа и дезинформациите против неа на интернет. Во една од нив, на пример, лажно
се тврдеше дека Баербок сака да за-

ИЛЈАДНИЦИ ОБЈАВИ НА СОЦИЈАЛНИТЕ МЕДИУМИ ВО НАЈГОЛЕМАТА ЕВРОПСКА ЕКОНОМИЈА И СИТЕ ДОАЃААТ ОД РТ ДОЈЧ

Русија сее недоверба
на социјалните медиуми
пред изборите
во Германија

ОДБРОЈУВАЊЕ НА ДЕНОВИ

RT Deutsch достигна широк публицитет во Германија, паралелно со
заострување на анкетите во неделите пред изборите, се вели во анкетата на „Политико“. Додека канцеларката Ангела Меркел се повлекува од
функцијата по речиси 16-годишен
мандат, социјалдемократите (СПД)
во моментот водат пред демохристијаните на Меркел (ЦДУ) во анкетите, а „Зелените“ се трети.

Од март, РТ Дојч се
фокусира на промоција
на стравови против
вакцина во пандемијата на
ковид-19 и застапување на
екстремно десничарската
Алтернатива за Дојчланд
(АфД). Неговите напори,
севкупно, собраа околу
22,7 милиони интеракции
на Фејсбук во форма на
коментари, лајкови и
споделувања, според
истражувањето на
Германскиот Маршалов
фонд (ГМФ) на САД

БИЛТЕН

В

идео на Јутјуб во кое се тврди
за теории на заговор против
вакцина во Германија има повеќе од милион прегледи. Десетици
илјади луѓе, пак, споделија објава
на Фејсбук што промовира локална
екстремно десничарска политичка
партија. Порака на Твитер со која се
напаѓаше водечки политичар пред
претстојните избори во земјата со
месеци собира лајкови. Илјадници објави на социјалните медиуми
се шират низ најголемата европска
економија и сите доаѓаат од РТ Дојч
(Russia Today на германски јазик),
медиум поддржан од Кремљ.
Генерално, рускиот радиодифузер, чија цел е да обезбеди алтернатива на перспективата на западните
медиуми за тековните работи и да
ги промовира стратешките интереси на рускиот претседател Владимир Путин, стана најистакнат играч
на социјалните медиуми во Германија на само неколку недели пред
изборите на 26 септември.
Од март, РТ Дојч се фокусира на
промоција на стравови против вакцина во пандемијата на ковид-19 и
застапување на екстремно десничарската Алтернатива за Дојчланд
(АфД). Неговите напори, севкупно,
собраа околу 22,7 милиони интеракции на Фејсбук во форма на коментари, лајкови и споделувања,
според истражувањето на Германскиот Маршалов фонд (ГМФ) на
САД, тинк-тенк организација со седиште во Вашингтон.
Со такви бројки, медиумска-
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Телевизиско студио на „РТ Дојч“

та организација со поддршка од
Кремљ е на врвот на листата на
лидери на социјалните медиуми
во споредба со главните германски
издавачи како „Билд“, национален
таблоид во сопственост на Аксел
Спрингер кој, исто така, е ко-соп-

ственик на „ПОЛИТИКО“) и јавниот
радиодифузер „Дојче веле“, врз основа на анализата од CrowdTangle,
алатка за аналитика во сопственост
на Фејсбук.
„Очигледно постои огромна
побарувачка за она што Русија го

продава овде кај Германците. И тоа,
мислам, на Запад е длабоко загрижувачко. Јасно е од каде потекнува
оваа содржина. Ова не е како тајна информативна операција каде
што има некои партиски страници
што Русија ги обедини. Тие некако

ги надминуваат повеќето, ако не
и сите традиционални медиуми“,
рече Брет Шафер, шеф на тимот
за манипулација со информации во
Алијансата за обезбедување демократија на ГМФ.

Голем дел од содржината на радиодифузерот поддржан од Кремљ
ги надополнува дезинформациите
што се поврзани со изборите што
воглавно се канализирани преку
домашни заговори и екстремистички групи кои позајмиле тактики од
нивните американски колеги за да
сеат недоверба пред претстојното
гласање, особено за гласачките ливчиња по пошта.
Експерти за дезинформации
сметаат дека фокусот на РТ Дојч
се наративи против вакцината за
ковид-19. Девет од топ 10 најгледани видеа на „Јутјуб“ се поврзани
со такви теории на заговор и заедно
собраа скоро шест милиони прегледи, таргетира број на Германци кои
остануваат скептични за ефикасноста на вакцините против коронавирусот.
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Медиумот поддржан од
Кремљ, стана главен играч на
социјалните медиуми на само
неколку недели пред отворање
на избирачките места

РТ Дојч не се вклучи
директно на претстојните
избори. Но, таа постојано
ги поддржуваше ставовите
на АфД, вклучително и оние
против бегалците и за крај на
ограничувањата за ковид-19,
додека во истовреме
промовираше контроверзии
поврзани со Баербок, чиј
антируски став ги загрозува
интересите на Кремљ
Во последните недели, на
пример, РТ Дојч го претстави
преземањето на власта на
талибанците во Авганистан
пред германската онлајн
публика како симболика
за падот на Западот и ја
критикуваше неодамнешната
пресуда на германскиот
суд против гасоводот меѓу
Германија и Русија, што може
да наштети на надворешната
политика и економските
интереси на Кремљ

Голем дел од содржината на
радиодифузерот поддржан
од Кремљ ги надополнува
дезинформациите што се
поврзани со изборите што
воглавно се канализирани
преку домашни заговори
и екстремистички групи
кои позајмиле тактики од
нивните американски колеги
за да сеат недоверба пред
претстојното гласање,
особено за гласачките
ливчиња по пошта

ПРО-АФД, АНТИ-ЗЕЛЕНА

БИЛТЕН

Во пресрет на гласањето на 26
септември, медиумот поддржан од
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„Голем број на
непријавени смртни
случаи од вакцини? Патолог од Хајделберг
повикува на повеќе
аутопсии“, гласеше
една статија на РТ Дојч
во август, која беше
споделена, коментирана
и лајкувана десетици
илјади пати на Фејсбук,
вклучително и во
приватни групи што се
креирани против вакцина

Кремљ, исто така, спроведува двојна
стратегија за промоција на АфД, додека во истовреме ја напаѓа Партијата на зелените, особено нејзината
лидерка, Аналена Баербок. Тие, исто
така, прават рутински референци и

за политичките партии ЦДУ и СПД,
но главно ги оставаат овие групи
сами во поглед на промоцијата или
напад на нивните политики.
РТ Дојч не се вклучи директно
на претстојните избори. Но, таа по-

стојано ги поддржуваше ставовите
на АфД, вклучително и оние против
бегалците и за крај на ограничувањата за ковид-19, додека во истовреме
промовираше контроверзии поврзани со Баербок, чиј антируски став ги

загрозува интересите на Кремљ. Во
неодамнешниот скандал за плагијат
во кој беше вмешана германската
политичарка, рускиот медиум изработи серија написи со детали за наводното злосторство на Баербок.

За Кристине Берзина, постар соработник во тимот на Алијансата за
обезбедување демократија на ГМФ,
таа стратегија се усогласува со геополитичките интереси на Кремљ
за навивање на актуелните настани
што одговараат на пошироката слика на Русија за светот.
Во последните недели, на пример, РТ Дојч го претстави преземањето на власта на талибанците во
Авганистан пред германската онлајн
публика како симболика за падот на
Западот и ја критикуваше неодамнешната пресуда на германскиот суд
против гасоводот меѓу Германија и
Русија, што може да наштети на надворешната политика и економските
интереси на Кремљ.
„Јасно е дека овие избори се навистина важни за Русија. Сакаат да
се слушнат некои од нивните мислења. Има чувство дека предизвикуваат раздор и нестабилност за
која Русија смета дека е корисна за
нејзиниот систем, смета Берзина.
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За време на пандемијата, екстремните десничари, антивладини
групи и следбеници на таканаречената теорија на заговор QAnon
се обединија околу нивното противење на вакцините и напорите на
официјален Берлин да наложи носење маска и други мерки на претпазливост. Истражувањето на ГМФ
и одделната анализа на „Политико“
покажаа дека рускиот медиум „играл“ на тие стравови, постојано
доведувајќи ја во прашање ефикасноста на западните вакцини и ги истакнува лажните тврдења дека тие
предизвикуваат несакани ефекти.
„Голем број на непријавени
смртни случаи од вакцини? - Патолог од Хајделберг повикува на повеќе аутопсии“, гласеше една статија на РТ Дојч во август, која беше
споделена, коментирана и лајкувана десетици илјади пати на Фејсбук,
вклучително и во приватни групи
што се креирани против вакцина.
„Почнаа да допираат до многу
пошироки групи отколку порано.
Пораките против вакцини спонзорирани од странство го покажуваат тој пристап во Германија. Тоа сее
недоверба во владата и се фокусира
на внатрешни поделби“, рече Анели
Ахонен, виш соработник во Институтот за стратешки дијалог, тинк
-тенк кој следи екстремизам преку
Интернет.

ЗАШТИТА НА ГРАЃАНСКИ АКТИВИСТИ И ПРЕТСТАВНИЦИ НА „СЕДМАТА СИЛА“ ВО ПЕРИОД НА ИЗБОРЕН ПРОЦЕС
Кога владите ја ограничуваат
работата на граѓанското
општество, на опозициските
групи, на новинарите и на
бранителите на човекови
права, тие создаваат
затворена средина во која
граѓаните не се во состојба
да се изразат или да бидат
информирани за критиките
што се насочени кон оние
на власт и со тоа не можат
ефикасно да учествуваат во
јавните работи на нивната
земја. Ова е особено важно за
време на избори

родно признато, како и регионалните
инструменти за човекови права, бара
целосно уживање и почитување на човековите права за слобода на изразување,
за собирање и за здружување.
НОВИНАРИ И БЧП СЕ СООЧУВААТ
СО ЗАКАНИ ЗА ВРЕМЕ НА ИЗБОРНИ
ЦИКЛУСИ

Н

овинарите и бранителите на човекови права (во натамошниот текст БЧП)
низ целиот свет се соочуваат со растечки тренд на закани по нивната безбедност за време на изборните процеси. Интернет страницата www.rfkhumanrights.
org ги нагласува ресурсите за помош и
поддршка на овие категории на лица во
нивната клучна работа во тие периоди.
• Новинарите и БЧП се од суштинско значење за ефективни избори
• Новинарите и БЧП се соочуваат со
закани за време на изборен период
• Примери за закани за време на изборни периоди
• Ресурси за човечки ресурси и новинари

БИЛТЕН

НОВИНАРИТЕ И БЧП СЕ СУШТИНСКИ
ВАЖНИ ЗА ЕФЕКТИВНИ ИЗБОРИ

Кога владите ја ограничуваат работата на граѓанското општество, на
опозициските групи, на новинарите и
на бранителите на човекови права, тие
создаваат затворена средина во која
граѓаните не се во состојба да се изразат
или да бидат информирани за критиките
што се насочени кон оние на власт и со
тоа не можат ефикасно да учествуваат
во јавните работи на нивната земја. Ова
е особено важно за време на избори,
бидејќи за информиран глас е потребно
пошироката јавност да може да прима
информации, да разменува идеи и да се
вклучи во дебата за кандидати, за прашања и за партиски платформи.
Човековото право на глас и учество
во работата на владата, што е меѓуна-
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Со оглед на инхерентната природа
на нивната работа, новинарите и БЧП се
соочуваат со зголемен ризик од истрага,
од анализа, од критика и од изложеност
на нивната работа од политички партии,
од влади и од други поединци и центри на моќ. Како резултат на тоа, тие
честопати се жртви на произволно апсење, притвор, криминализација и малтретирање.
Поточно, за време на изборните
процеси, новинарите и БЧП повикуваат на внимание и критикуваат ставови
на политички кандидати, на политички
партии, на политички системи и на актуелната администрација. Затоа, новинарите и БЧП играат суштинска улога во
осигурување дека јавноста е генерално
добро информирана, што станува уште
поважно пред изборите.
ПРИМЕРИ НА ЗАКАНИ ЗА ВРЕМЕ НА
ИЗБОРНИ ЦИКЛУСИ

Етиопија, избори,
јуни 2021 година

Поддршка за бранители
на човекови права
и за новинари во нивната
работа за време на избори

Во јуни во 2021 година, во Етиопија
се одржаа општи избори што двапати беа одложувани. Активист за НВО
„Цивикус“ притоа оцени дека одложувањето на изборите создаде граѓански
немири во земјата и донесе притвор за
лидерите на опозицијата. Новинарите во
Етиопија се изложени на посебен ризик,
а властите преземаат остри мерки против медиуми што се критички настроени кон владата, особено кон странските
новинари кои известуваат за конфликтот
во Тиграј.
Најмалку 21 новинар и медиумски
работник беа приведени, а двајца и убиени од почетокот на 2020 година до мај
во 2021 година. Во март во 2021 година,
етиопските медиумски власти ја суспендираа акредитацијата за новинарот на
„Њујорк тајмс“, а подоцна и го протераа
од земјата.
Исто така, имаше и тренд на репресија врз граѓанските групи и опозициските партии во месеците пред изборите
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Претседателски избори во Хондурас , март 2021

Хондурас, претседателски
избори, март 2021 година
Врз основа на претходните закани и
акти на политичко насилство за време на
претходните избори, новинарите во Хондурас се плашат да известуваат за изборите.
Во неделите пред претседателските прелиминарни избори на 14 март во 2021 година, новинарите од терен јавија за општа
атмосфера на политичко насилство, вклучително и истрели кон центри за гласање
што го направија опасно и известувањето за изборите. Неодамна, во повеќе извештаи беше наведено напад и малтретирање на новинари, поради нивниот начин
на известување за изборите.

Мексико, избори,
јуни 2021 година

Уганда, избори,
јануари 2021 година
Во месеците пред парламентарните
избори во Уганда, граѓанските организации
забележаа ескалација на прекршувања
што создадоа клима на невиден страв и
заплашување од државната безбедност и
другите регулатори, кои навидум имаа за
цел да го замолчат несогласувањето, да го
поткопаат учеството на опозицијата и да го
лишат народот од уживање во основните
права.
Во пресрет на претседателските избори, истакнатиот адвокат за човекови права,
Николас Опијо, кој беше уапсен и приведен

Мексико, во моментот,
е најнебезбедна и
најсмртоносна земја за
новинари во светот. Само
меѓу 2015 година и 2020
година беа убиени 26
новинари
во декември во 2020 година, опиша сè полоша атмосфера за граѓанското општество,
за неговите бранители и за новинари. Само
два дена пред изборите, владата ги затвори сите платформи за социјални медиуми.
Безбедносните сили користеа прекумерна
сила за задушување на јавните собири и за
заплашување на демонстрантите, вклучително и бранителите на човекови права,
новинарите, опозициските политичари и
нивни поддржувачи, како и ранливи групи
како што се жени и деца.
Во април во 2021 година, експерти за
човекови права на ОН изразија вознемиреност поради „бруталната акција врз политичките противници во Уганда, која започна во пресрет на спорните општи избори
во јануари и сè уште продолжува да ги
потиснува поддржувачите на опозицијата“.

Венецуела, парламентарни
избори, декември
2020 година
Последните избори во Венецуела се
одржаа на 6 декември во 2020 година. Во
неделите пред парламентарните избори,
режимот на Николас Мадуро „удри“ на
новинарите со закани, малтретирање и апсење на новинари, меѓудругото, за зборување за ковид-19 и за неговиот одговор на
пандемијата.
РЕСУРСИ ЗА НОВИНАРИ И БЧП

Потребата за заштита на новинарите
и човечките ресурси за време на изборни
периоди добива сè поголемо внимание и
поддршка од водечките организации. Ресурсите подолу може да помогнат за подготовка на новинарите и БЧП во извршувањето на нивната клучна работа за време
на изборните периоди.

Најдобри практики за новинари кои го
покриваат денот на изборите
• Објавено од: Африкански центар за
медиумска екселенција

Во јуни во 2021 година, во
Етиопија се одржаа општи
избори што двапати беа
одложувани. Активист
за НВО „Цивикус“ притоа
оцени дека одложувањето на
изборите создаде граѓански
немири во земјата и донесе
притвор за лидерите на
опозицијата
Во неделите пред
претседателските
прелиминарни избори во
Хондурас на 14 март во 2021
година, новинарите од терен
јавија за општа атмосфера
на политичко насилство,
вклучително и истрели
кон центри за гласање
што го направија опасно и
известувањето за изборите

БИЛТЕН

Во пресрет на најголемите избори
во историјата на Мексико, што се одржаа

на 6 јуни 2021 година, на новинарите кои
веќе се соочуваа со закани по нивната безбедност им беше советувано да преземат
дополнителни мерки на претпазливост.
Заканите претходно вклучуваа физички
напади, малтретирање, заплашување, малтретирање преку интернет, надзор, владини ограничувања за известување, па дури и
убиство за нивно пријавување. Мексико, во
моментот, е најнебезбедна и најсмртоносна земја за новинари во светот. Само меѓу
2015 година и 2020 година беа убиени 26
новинари.

БИЛТЕН

За време на изборните
процеси, новинарите
и БЧП повикуваат
на внимание и
критикуваат ставови
на политички
кандидати, на
политички партии, на
политички системи
и на актуелната
администрација.
Затоа, новинарите и
БЧП играат суштинска
улога во осигурување
дека јавноста е
генерално добро
информирана, што
станува уште поважно
пред изборите

во јуни 2021 година, вклучувајќи масовни
апсења на нивни поддржувачи, забрани за
организирање и за одржување на собири
на опозицијата и општо онеспособување
на нејзините активности.

Протест на „Бранители на човековите права“

26
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• Година на објавување: 2021 година
• Тип на извор: напис
• Посветено на: Новинари

Безбедност за време на изборие:
Упатства за бранителите
на човекови права
• Објавено од: Defend Defenders
• Година на објавување: 2020 година
• Тип на извор: напис
• Посветено на: Бранители на човекови права

Покривање на изборите: Безбедносен комплет за новинари
• Објавено од: Комитет за заштита
на новинари
• Година на објавување: 2019 година
• Тип на извор: напис
• Посветено на: Новинари

Десет совети за безбедноста на
новинарите при покривање на изборите

БИЛТЕН

• Објавено од: IREX
• Година на објавување: 2017 година
• Тип на извор: напис
• Посветено на: Новинари
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Само два дена пред изборите
во Уганда, владата ги затвори
сите платформи за социјални
медиуми. Безбедносните сили
користеа прекумерна сила
за задушување на јавните
собири, за заплашување
на демонстрантите,
вклучително и бранителите
на човекови права,
новинарите, опозициските
политичари и нивни
поддржувачи, како и ранливи
групи како што се жени и деца
Прирачник за новинари за време на
избори, издание 2015 година
• Објавено од: „Репортери без граници“
• Година на објавување: 2015 година
• Тип на извор: Прирачник за преземање
• Посветено на: Новинари

Медиуми и избори: Прирачник за известување за избори

• Објавено од: IMPACS
• Година на објавување: 2004 година
• Тип на извор: Прирачник за преземање
• Посветено на: Новинари

Прирачник за безбедност на новинарите
• Објавено од: Организација за безбедност и соработка во Европа
• Година на објавување: 2012 година
• Тип на извор: Прирачник за преземање
• Посветено на: Новинари
- Забелешка: На страницата 54 има
специфични упатства за новинарите за
време на изборните периоди

Холистички безбедносен протокол
за бранители на човекови права
• Објавено од: Отворен брифинг
• Година на објавување: 2020-2021
• Тип на извор: Прирачник за преземање
• Посветено на: Бранители на човекови права
- Забелешки: Достапно на повеќе
јазици

