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Особено во контекст на политиката, во последно вре-
ме го користиме терминот „лажни вести“ наместо „политич-
ки лаги“, а проблемот со лажните вести - особено кога по-
текнуваат од партиските главешини - се чини дека е многу 
распространет кај нас деновиве. Иако политичките актери 
веројатно секогаш претерувале, заведувале или понекогаш 
дури лажеле, се чини дека и зачестеноста на лагите и нивна-
та централност во стратегијата на некои политички актери 
се зголемени во последниве години и тоа не било каде, туку 
во срцевината на механизмот за масовно информирање – 
традиционалните медиуми, од кои се информираат над 80 
проценти од граѓаните во државата. Или како што прецизно 
ќе дијагностицира авторот на на главната анализа во оваа 
публикација: „Можностите на политичарите, квази експер-
тите, парципиентите во контактните емисии да шират де-
зинформации директно до јавноста се одвива благодарејќи 
на заобиколувањето на „Гејт-киперите“ на медиумите и нив-
ната уредувачка контрола, а притоа се снижува „фактичката 
одговорност“ до непристојна невидливост“. 

Па оттука познатиот рок цитат „голтај што ти се сер-
вира“ најдобро го прикажува антагонизмот на здравото и 
необременето новинарство. А како поинаку се нарекуваа 
лажните вести во минатото кога намерите беа исти - да 
се прелаже јавноста? Медиумската брана, телевизиските 
филтри се истите и до нив допираат дезинформации, по-
лувистини и актуелните лажни вести кои имаат третман 
на современ феномен. Телевизиите делуваат како „пома-
лото зло”кога станува збор за пропуштање на лажни ве-
сти, поради одговорноста која ја имаат и регулацијата на 
која подлежат. За разлика од нив, онлајн медиумите не се 
законски опфатени, а неретко намерата за основање е сом-
нителна. Ако дијагнозата - излажани гледачи или читатели 
се лажните вести, тогаш лекот е во писмените новинари, 
професионалните медиуми, етичката димензија, здравиот 
медиумски хабитат. Нема тука да ламентираме за штетата 
по јавниот интерес што се создава со осиромашеното но-
винарство, меѓутоа мора да се напомене дека неопходно е 
да се внимава на фактите дека теливизиите се сеуште нај-
моќното медиумско орудие и кај нив одговорноста при кон-
ципирањето и емитувањето на содржината мора да биде 
апикална вредност. Интензитетот на информации може да 
се третира правилно со селекција на вести и неколкукратна 
проверка на она што се споделува за да не се наседне на 
мамката „актуелност- навремност “. Темата е анахрона, но 
есенцијално врежана во ДНК на новинарството и секогаш 
вредна за размислување со тенденција да понуди одговори 
на современите аспекти – како до поквалитетно и брзо ин-
формирање на јавноста со предзнак – ДИГИТАЛИЗАЦИЈА.

Професионалноста  
и етичките стандарди лек 
против болеста - лажни вести

Како да се измери отпор-
носта на медиумите во 
земјава, кога медиумска-

та слика е доста комплексна? 
Според Анализата на пазарот 
за 2020 година на регулаторот 
АВМУ, лани вкупно имало 49 
комерцијални телевизии и 68 

комерцијални радио станици. 
Шест телевизии емитуваат на 
национално ниво преку терес-
тријален ресурс, уште шест 
телевизии што емитуваат ка-
бловски или преку сателит, 
19 регионални телевизии, 4 
радиостаници на национално 
ниво... Покрај ова постојат по-
веќе стотици онлајн медиуми, 
десетина печатени весници и 
списанија. Тоа се прекомплекс-
ни бројки за да може во еден 
краток осврт да се направи 

Пишува:  
Теофил Блажевски
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Телевизиите иако 
поотпорни, сè уште  
се моќни преносители 
на дезинформации

https://avmu.mk/wp-content/uploads/2021/09/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%D0%B8-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-2020-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
https://avmu.mk/wp-content/uploads/2021/09/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%D0%B8-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B5%D0%BB


ИМПРЕСУМ
Издава: 

Самостоен синдикат 
на новинари 

и медиумски работници
Рајко Жинзифов 22, 

1000 Скопје
Телефон: 

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

           Уредник: 
Теодора Цветковска

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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анализа на отпорноста на медиумите 
кон дезинформации.

Можеби може да се вадат заклу-
чоци за радиодифузерите од редов-
ните и вонредните контролни над-
зори за кои е задолжен регулаторот 
АВМУ. Или пак, да се извадат некои 
заклучоци од саморегулацијата, 
процес што од 2015 година го води 
Советот за етика на медиумите во 

Македонија (СЕММ), според чија ста-
тистика најголемиот број од повреди 
на професионалните стандарди ги 
прават онлајн медиумите, па потоа 
радиодифузерите и на крај печате-
ните медиуми.

Но, и оваа статистика не може да 
ја даде целосната слика, затоа што 
до СЕММ пристигнуваат жалби од 
јавноста само ако засегнатиот реши 
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во публикацијата се 

одговорност на издавачот и 
не ги изразуваат ставовите 
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федерација на новинари 
(IFJ) и Шведските 
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да се жали, иако голем број од ис-
пратените жалби може да се повр-
зат со дезинформациите или не-
целосните информации, затоа што 
според одлуките на СЕММ, тие во 
најголем процент се однесуваат на 
немање втора страна.

За да се добие малку појасна 
слика, треба да се појде од струк-
турата на патот на информациите 

до јавноста, односно за значењето 
на традиционалните наспроти не-
традиционалните медиуми, однос-
но радиодифузерите и весниците 
наспроти дигиталните медиуми, а 
сето тоа да се стави и во интерак-
ција со социјалните мрежи, како 
значителен фактор во пренесување 
на дезинформациите. И бидејќи 
тоа ги надминува рамките на овој 

текст, пристапот што ќе го чита-
те тука е фокусиран претежно на 
традиционалните медиуми и пред 
се на телевизиите, иако се земени 
предвид и онлајн медиумите.

Тезата ставена во насловот е 
мотивирана од релевантноста на 
истражувањето за „Влијанието 
на онлајн медиумите врз форми-
рањето на јавното мислење и врз 
работењето на традиционалните 
медиуми“, изработена од Институ-
тот РЕСИС од Скопје и објавена во 
2020 година. Според ова истражу-
вање, од традиционалните меди-
уми, телевизиите ги користат 83 
отсто од вкупниот број испитани-
ци во сите возрасни групи (другите 
користат радио или весник за да се 
информираат) и така тие остану-
ваат доминантен извор на севкуп-
но информирање, иако во однос 
на прашањето за информирање 
за домашни настани и актуелно-
сти, телевизиите и интернетот се 
изедначени со по 76 отсто од испи-
таниците.

Сепак, во заклучокот на стра-
ница 40 на истражувањето се на-
ведува:

„Претходните истражувања по-
тврдуваат дека публиката е мошне 
критична и кон телевизијата и кон 

информативните портали, особено 
во поглед на политичкото влијание 
врз нивната уредувачка политика. 
Корисниците на интернет дури 
имаат понизок степен на доверба 
во информациите што ги објавува-
ат онлајн порталите во споредба со 
оние на телевизиите“.

Од тука, јасна е важноста на 
отпорноста кон дезинформации-
те на традиционалните медиуми 
и пред се на телевизиите. А еден 
од главните начини да се стигне 
до отпорноста не е ништо друго, 
туку држење до професионалните 

Отпорноста на телевизиите кон 
дезинформациите, како најмоќни од фамилијата 

традиционални медиуми, веројатно е поголема 
во однос на онлајн медиумите. Сепак и кај нив 

има бројни примери за дезинформации (од лажни 
вести до полуинформации), а лекот не само за 

телевизиите, туку за сите медиуми, е „вакцината“ 
за професионално и етичко известување

https://complaints.semm.mk/
https://complaints.semm.mk/
https://avmu.mk/wp-content/uploads/2020/06/%D0%92%D0%9B%D0%98%D0%88%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95%D0%A2%D0%9E-%D0%9D%D0%90-%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95-%D0%9C%D0%95%D0%94%D0%98%D0%A3%D0%9C%D0%98-%D0%92%D0%A0%D0%97-%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%90%D0%8A%D0%95%D0%A2%D0%9E-%D0%9D%D0%90-%D0%88%D0%90%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%A2%D0%9E-%D0%9C%D0%98%D0%A1%D0%9B%D0%95%D0%8A%D0%95.pdf
https://avmu.mk/wp-content/uploads/2020/06/%D0%92%D0%9B%D0%98%D0%88%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95%D0%A2%D0%9E-%D0%9D%D0%90-%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95-%D0%9C%D0%95%D0%94%D0%98%D0%A3%D0%9C%D0%98-%D0%92%D0%A0%D0%97-%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%90%
https://avmu.mk/wp-content/uploads/2020/06/%D0%92%D0%9B%D0%98%D0%88%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95%D0%A2%D0%9E-%D0%9D%D0%90-%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95-%D0%9C%D0%95%D0%94%D0%98%D0%A3%D0%9C%D0%98-%D0%92%D0%A0%D0%97-%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%90%
https://avmu.mk/wp-content/uploads/2020/06/%D0%92%D0%9B%D0%98%D0%88%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95%D0%A2%D0%9E-%D0%9D%D0%90-%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95-%D0%9C%D0%95%D0%94%D0%98%D0%A3%D0%9C%D0%98-%D0%92%D0%A0%D0%97-%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%90%
https://avmu.mk/wp-content/uploads/2020/06/%D0%92%D0%9B%D0%98%D0%88%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95%D0%A2%D0%9E-%D0%9D%D0%90-%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95-%D0%9C%D0%95%D0%94%D0%98%D0%A3%D0%9C%D0%98-%D0%92%D0%A0%D0%97-%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%90%
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и етичките стандарди во новинар-
ството. Тоа може да се види и низ 
следните неколу примери, како и 
околу најчестите типови на емисии 
кај телевизиите низ кои се протну-
ва дезинформацијата до гледачот.

ДЕЗИНФОРМАЦИИ ПРЕКУ  
ИНФОРМАТИВНИТЕ ЕМИСИИ

Прв пример: една од најгледа-
ните телевизии во Македонија со 
национална концесија во првиот 
бран на информациите околу пан-
демијата во април 2020 г., објавува 
вест за лекот Сумамед како многу 
ефикасен во лекувањето на корна 
вирусот. 

Всушност, медиумот објави 
пренесена информација од фран-
цуско истражување дека антиби-
отикот азитромицин во комбина-
ција со антималарикот хлорокинин 
даваат успеси во лекувањето на 
заболени од вирусот сарс ков 2. 
Медиумот, иако ставил линк до ис-
тражувањето, наместо генеричкото 
име азитромицин во насловот упо-
требил име на лекот „Сумамед“, кој 
како антибиотик беше достапен во 
аптеките во земјата и не нагласил 
дека студијата се темели на сле-
дење на само 20 случаи. 

Оваа информација емитувана 
преку информативната програма 
на телевизијата ограничен и мал 
број пати, беше постирана и остана 
на веб-страницата на медиумот, кој 
пак, трансфериран преку социјал-
ните мрежи, стигна до огромен дел 
од јавноста.

Последицата беше рекордно 
празнење на аптеките од сите ко-
личини на Сумамед и можеби, са-
молекување со овој антибиотик, кој 
според стручната јавност, ако нема 
индикации за негова употреба, до-
полнително го ослабнува имуниот 
систем кај луѓето. Со тоа, меди-
умот (и сите други што ја објавија), 
двојно ги прекршил стандардите на 
професионалното новинарство. Не 
ја проверил, туку само ја пренел ин-
формацијата и тоа без нужни огра-
ди и известил сензационалистички 
за тема од огромен јавен интерес.

Втор пример: предизборие на 
локалните избори во Македонија 
2021 г., прв круг. На последниот 
ден од кампањата, исто така една 

телевиизија со национална конце-
сија, помалку гледана од првоспо-
менатата, преку својот дописник 
од Прилеп објавува сторија за не-
дозволив притисок што го правел 
шефот/координаторот на локал-
ниот огранок на СДСМ врз еден 
просветен работник во прилепско 
средно училиште. Сторија во која 
анонимна соговорничка на допис-
никот му тврдела дека има закани 
за работното место, добила пцости 
и навреди и по родова основа и 
сето тоа го добивала од локален 
партиски моќник, затоа што не мо-

жела да учествува во предизборна 
активност од „врата до врата“. 

Бидејќи во еден момент навре-
дите и притисоците биле изречени 
на јавен настан (партиски собир), 
соговорничката доживеала силен 
стрес поради што паднала на крат-
ко и во бесознание...

Сторијата е со голем истражу-
вачки потенцијал. Но, при изготву-
вањето на новинарскиот производ, 
не е прашана втората страна од-
носно обвинуваниот партиски моќ-
ник, ниту некој од неговата партија, 
ниту пак е земена изјава од трет не-

„Претходните истражувања 
потврдуваат дека публиката е мошне 

критична и кон телевизијата и кон 
информативните портали, особено 
во поглед на политичкото влијание 
врз нивната уредувачка политика. 

Корисниците на интернет дури 
имаат понизок степен на доверба во 

информациите што ги објавуваат 
онлајн порталите во споредба со оние 

на телевизиите“.
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зависен извор. 
Имајќи ги предвид сите еле-

менти во сторијата и околностите 
за телевизијата и партиите (важи 
за најгласна „проопозициска“ теле-
изија), внимателен набљудувач не 
може да се оттргне од впечатокот 
дека можеби станува збор за мала 
и поголема дезинформација или во 
најмала рака полуинформација.

Трет пример: бидејќи не беше 
многу одамна, веројатно повеќето 
читатели ќе се сетат како еден до-
машен твитерџија успеа да наседне 
повеќе македонски медиуми, со 

твит дека лидерот на грчката пар-
тија СИРИЗА и поранешен преми-
ер Алексис Ципрас му честитал на 
премиерот Зоран Заев за форми-
рање на мнозинство кое води до 
влада по вонредните парламентар-
ни избори што се одржаа на 15 јули 
2020 година.

„Неколку македонски порта-
ли наседнаа на порака објавена од 
Твитер-налогот со име @dzagdisha, 
пренесувајќи дека ‘Ципрас му чес-
тита на Заев за постигнатиот дого-
вор со ДУИ’,“ забележа тогаш ре-
дакцијата на 360 Степени.

Не обрнувајќи многу внима-
ние на профилот на твитерџијата, 
порталите некритички ја прене-
соа „веста“ и така беспотребно го 
„загадија“ медиумскиот простор и 
јавноста со уште една информација 
која не беше вистинита. Она што не 
е забележано, е фактот дека освен 
порталите, најмалку и една телеви-
зија со национална покриеност ја 
пренесе веста во своите информа-
тивни емисии и на веб-страницата 
на телевизијата, но брзо се разбра 
дека тоа е лажна вест, па беше от-
странета и денес не може да се нај-
де.

Има уште примери. Како оној, 
од годинава, кога некритички на 
дел од националните телевизиите 
беше пренесена веста дека преми-
ерот Зоран Заев избегнал атентат и 
дека тоа го спречиле грчките раз-
узнавачки служби во соработка со 
некоја помоќна, или онаа од лани 
дека со возило на Брза помош се 
пренесува зимница, а излезе дека 
фотографијата од која се направи 
вест што одеше и на дел од телеви-
зиите е во соседна Србија, итн, итн.

ДЕЗИНФОРМАЦИИ ПРЕКУ 
КОНТАКТНИТЕ ПРОГРАМИ

Речиси сите традиционалните 
медиуми во земјава, пред се теле-

наседнаа на порака 
објавена од Твитер-

налогот со име @dzag-
disha, пренесувајќи дека 
‘Ципрас му честита на 
Заев за постигнатиот 

договор со ДУИ’,“ забележа 
тогаш редакцијата на 360 

Степени.
Не обрнувајќи многу 

внимание на профилот 
на твитерџијата, 

порталите некритички ја 
пренесоа „веста“ и така 

беспотребно го „загадија“ 
медиумскиот простор 

и јавноста со уште една 
информација која не беше 

вистинита.
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визиите со национална или реги-
онална концесија, како алатка за 
зголемена гледаност, имаат инте-
рактивни контактни програми, во 
кои ги вклучуваат гледачите или 
слушателите. Повеќето од нив тоа 
го практикуваат во утринските и 
пладневните програми, а има при-
мери и на попладневни контактни 
мисии од овој тип. 

Иако овој концепт, популарно 
наречен „Хајд парк“ е испробана 
успешна варијанта на врзување на 
одреден дел од популацијата за 
зголемување на слушаноста/гледа-
носта на медиумот, примената  на 
отворени телефони и емитување во 
етер на мислења на публиката со 
себе си го носи и ризикот од пласи-
рање на дезинформации.

Примерите се бројни и тука 
едноставно нема простор да се из-
двојуваат посебно, но како генера-
лен пример може да се издвојат ку-
пиштата дезинформации што беа 
изречени од страна на гледачите/
слушателите за трагедијата со мо-
дуларната болница за ковид паци-
енти во Тетово, за случајот „Јавна 
соба“, за случајот со скандалот со 
кампот за деца на Првиот скопски 
извиднички одред, итн. 

Новинарите или водителите на 
овој тип емисии најчесто задаваат 
по една до две теми за дискусија со 
гледачите/слушателите, а потоа ги 
оставаат да се искажат во одреден 
временски период на темата. По-
крај говорот на омраза или дискри-
минирачкиот говор кој често може 

да се слушне од страна на публи-
ката и на кој за волја на вистината 
новинарите/водителите најчесто го 
препознаваат и реагираат на него, 
дезинформации за различни аспе-

кти на случувањата во општеството 
се неизоставен дел. 

Тоа се случува поради две при-
чини. Најпрво, различно е позна-
вањето на новинарите/водителите 
на таквите контактни емисии за 
темите што ги задаваат за диску-
сија, а не ретко и површно. Второ, 
самата публика е исто така многу 
ретко едуцирана за дадената тема, 
па често ненамерно дезинформира 
за обични факти од областа за која 
зборува. Но, низ ваквите контактни 
емисии не ретко се слушаат исти 
гласови на исти гледачи кои се јаву-
ваат на повеќе телевизии/радија и 
кои намерно шират дезинформа-
ција поради различни причини, а 
најчеста е политичката афилијација 
кон одредена партиска структура. 

Затоа, иако привлечен стандард 
за комерцијалните телевизиии, овој 
тип на контактни емисии или треба 
да се премодулира или целосно да 
се избегне. Дезинфото на ваков тип 
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емисии исто така може да се спре-
чи преку примена на професионал-
ните стандарди и проверката на 
факти, но за тоа е потребно да се 
реагира веднаш во текот на самата 
емисија, а тоа може само со екс-
перт од областа или ако новинари-
те што ги водат овие емисии, прет-
ходно многу подобро се подготват 
за темите. А тоа е можно само ако 
таков тип емисии бидат периодич-
ни, а не секојдневие на телевизиите 
и радиостаниците.

РЕГУЛИРАНИОТ ПАЗАР  
ПРИДОНЕСУВА ЗА ОТПОРНОСТА - 
ГЛАВНИОТ ЛЕК СЕПАК Е  
ПРОФЕСИОНАЛИЗМОТ

Ако се прави обид да се извлече 
заклучок за отпорноста на телеви-
зиите (и радио станиците) кон де-
зинформациите, таков заклучок без 
студија е невозможен и ќе се сведе 
на мислење добиено од следење-

то на работата на 
овие медиуми во 
пракса. Гледајќи 
ја праксата, може 
да се каже дека 
телевизиите во 
известувањето за 
дневни и актуел-
ни настани, сепак 
се скалило погоре и 
се полимитирани плат-
форми за дезинформации 
во споредба со онлајн медиумите.

За тоа придонесуваат два фак-
тора. Првиот е регулираниот пазар 
во кој делуваат традиционалните 
медиуми, пред се радиодифузери-
те, бидејќи се должни да почитува-
ат одредени стандарди што се вгра-
дени во клучниот закон, Законот за 
аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги (ЗАВМУ), подложни се на 
вонредни и редовни надзори и на 
поголеми казни, вклучувајќи ја ли-
ценцата за работа. 

Од друга страна, овие медиуми 
се покапацитетни во смисла и на 
финансии и на вработени новина-
ри, па можат да имаат, да си дозво-
лат, повеќе кредибилни извори на 
информирање, да вработат поис-
кусни и поквалитни новинари, ин-
формацијата да мине низ еден до 
два уреднички филтри и ред други 
технички можности кои помагаат 
во препознавањето на дезинфор-
мацијата. Што е основен услов таа 
да се спречи, освен ако не е тенде-
циозно емитувана. 

Но како што видовме од при-
мерите и кај нив дезинформации-
те си наоѓаат пат, а телевизиите се 
се моќен преносител/платформа 
за ширење на истите. Притоа, во 
однос на достапноста до јавноста, 
не смее да се заборави и на инте-
ракцијата со интернетот, затоа што 
иако постои раширено мислење 
дека социјалните мрежи и онлајн 
медиумите со своите (дез)инфор-
мации влијаат и врз програмите на 
телевизиите и радиостаниците, до-
волно е само да се погледнат агре-
гаторите на вести, па да се заклучи 
дека дезинфото од телевизиите, 
веднаш или многу често се прене-
сува и врз онлајн медиумите.

Затоа, кога станува збор за 
отпорноста на медиуми-

те кон дезинформаци-
ите, прв и основен 

лек или „вакцина“ 
е само придржу-
вање до основни-
те стандарди во 
новинарството и 
до етичкото из-

вестување. Кол-
ку е тоа поголемо, 

толку отпорноста на 
медиумите е поголема. 

Во случајов и на телевизи-
ите, како најмоќен медиум од фа-

милијата традиционални медиуми.
Дури потоа можеме да зборува-

ме за другите важни лекови какви 
што се транспарентност на инсти-
туциите, медиумска писменост, 
итн. Медиумите, посебно телеви-
зиите, треба да се свесни за својата 
огромна моќ врз јавното мислење 
и секогаш да го применат лекот во 
својот двор, а потоа вината да ја ба-
раат на други места.

Фото: Pexels

Гледајќи 
ја праксата, може да се 

каже дека телевизиите во 
известувањето за дневни 

и актуелни настани, сепак 
се скалило погоре и се 

полимитирани платформи 
за дезинформации 

во споредба со онлајн 
медиумите

https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/Zakon za audio i audiovizuelni mediumski uslugi_konsolidiran_15102015.pdf
https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/Zakon za audio i audiovizuelni mediumski uslugi_konsolidiran_15102015.pdf
https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/Zakon za audio i audiovizuelni mediumski uslugi_konsolidiran_15102015.pdf
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ТЕРМИНИ ШТО ЧЕСТО СЕ КОРИСТАТ КАКО ЗАМЕНА, НО НЕ СЕ ИСТИ, ИАКО И ДВАТА НОСАТ ОДРЕДЕНИ ОПАСНОСТИ ЗА ОПШТЕСТВОТО

    Погрешна информација
  наспроти дезинформација: 
ДЕФИНИЦИЈА И ПРИМЕРИ

Погрешни информации и де-
зинформации се термини 
што често се користат како 

замена. Но, иако двата носат одре-
дени опасности за општеството, тие 
не се исти.

Авторот Тоба Бета еднаш напи-
ша: „Дезинформациите се измами, 
погрешните информации се залажу-
вачки“. Не е лош обидот да се задира 
во разликата меѓу двата термина - де-
зинформација и погрешна информација 
кои често (и погрешно) се користат на-
изменично. Додека и двете претставу-
ваат одредени ризици за нашите права 
и демократија, едната е поопасна. И тоа 
е затоа што главната разлика меѓу нив е 
намерата.

ШТО ЗНАЧИ ПОГРЕШНА ИНФОРМАЦИЈА?

Погрешните информации едноставно 
се погрешни, неточни или целосно лажни 

информации што се соопштуваат без екс-
плицитна намера да измамат. Како и да е, 
интенцијата е да се сфатат како сериозни, 
фактички информации од публиката, пишу-
ва „Сојузот за граѓански слободи на Евро-
па“ во својата анализа за дезинформации и 
лажни вести. 

Примери за лажни информации има 
многу. Подемот на социјалните медиуми, 
што му овозможува речиси на секој лесно 
да споделува она што му е на памет, е еден 
од главните двигатели на погрешните ин-
формации. Но, исто така, има и медиуми, 
вклучително и некои од најголемите новин-
ски компании, како „Фокс њуз“ или РТ, кој е 
гласноговорник на Кремљ. Тие, честопати, 
„продаваат“ лажни информации, во обид да 
поттикнат гнев или страв кај нивните гле-
дачи. Дури и релевантни вести споделува-
ат погрешни информации, на пример кога 
лиферуваат лажна вест без соодветно да 
ја проверат или контактни или дебатни 
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ТЕРМИНИ ШТО ЧЕСТО СЕ КОРИСТАТ КАКО ЗАМЕНА, НО НЕ СЕ ИСТИ, ИАКО И ДВАТА НОСАТ ОДРЕДЕНИ ОПАСНОСТИ ЗА ОПШТЕСТВОТО

    Погрешна информација
  наспроти дезинформација: 
ДЕФИНИЦИЈА И ПРИМЕРИ

информации што се соопштуваат без екс-
плицитна намера да измамат. Како и да е, 
интенцијата е да се сфатат како сериозни, 
фактички информации од публиката, пишу-
ва „Сојузот за граѓански слободи на Евро-
па“ во својата анализа за дезинформации и 
лажни вести. 

Примери за лажни информации има 
многу. Подемот на социјалните медиуми, 
што му овозможува речиси на секој лесно 
да споделува она што му е на памет, е еден 
од главните двигатели на погрешните ин-
формации. Но, исто така, има и медиуми, 
вклучително и некои од најголемите новин-
ски компании, како „Фокс њуз“ или РТ, кој е 
гласноговорник на Кремљ. Тие, честопати, 
„продаваат“ лажни информации, во обид да 
поттикнат гнев или страв кај нивните гле-
дачи. Дури и релевантни вести споделува-
ат погрешни информации, на пример кога 
лиферуваат лажна вест без соодветно да 
ја проверат или контактни или дебатни 

емисии што им отвораат простор на гости 
кои споделуваат погрешни информации.

Пример за погрешна информација е 
теоријата дека земја е рамна. Знаеме дека 
тоа е неточно и оти земјата е топка. Дури 
напреднавме до тој степен што успеав-
ме себеси да си дадеме поглед на неа од 
птичја перспектива што ни овозможи на 
сите нас да ја цениме нејзината заобленост. 
Но, и покрај ова, има многу луѓе кои искре-
но веруваат дека земјата е рамна. Интер-
нетот изобилува со анегдоти и „докази“ за 
обиди да се докаже дека земјата е рамна, 
теорија што постои уште од почетоците 
на човечките размислувања за обликот на 
нашата планета. Оние кои се приврзаници 
на оваа фикција, навистина веруваат дека 
е така и, наместо да ги доведат луѓето во 
заблуда, тие навистина веруваат дека ги 
просветлуваат другите. Ова е јасен случај 

на погрешна информација наспроти 
дезинформација.

ШТО ЗНАЧИ ДЕЗИНФОРМАЦИЈА?

Дезинформациите се лажни информа-
ции што се споделуваат со намера да ги до-
ведат луѓето во заблуда. Споделувачот знае 
дека „веста“ е лажна и сака да ја измами 
својата публика. За разлика од погрешните 
информации, целта на дезинформацијата 
не е добронамерен обид за просветлување, 
туку лош обид за создавање на поделба и 
да се разбуди страв.

Приказната од 2018 година за сопстве-
носта на романските медиуми тврдеше 
дека 90 отсто од нив се сопственост на Из-
раелци. Приказната ја сподели романски 
весник, иако знаеше дека тоа што го рабо-
тат е лажно. Причината за споделување на 
веста беше поттикнување на анти-семи-
тизам и ксенофобија. Не е изненадувачки, 
медиумот што ја сподели веста го бие глас 
дека протнува дезинформации, особено 
дезинформации про-Кремљ. 

https://www.liberties.eu/en/stories/misinformation-vs-disinformation/43752
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ЗОШТО ПОГРЕШНИТЕ  
ИНФОРМАЦИИ И ДЕЗИНФОРМАЦИИТЕ 
СЕ ОПАСНИ? - КОЈ НАЈМНОГУ  
ВЛИЈАЕ НА НИВ?

Погрешните информации и де-
зинформациите можат да бидат 
опасни, но дезинформациите се да-
леку подеструктивни. Дезинформа-
циите можат да ја опструираат јавна-
та способност за дебата по прашања 
и носење на одлуки на три начини. 
Прво, и двете даваат лажни инфор-
мации на луѓето, понекогаш и лажна 
анализа, и на тој начин ги наведуваат 
луѓето да носат одлуки што се спро-
тивни на она што тие всушност го 
сакаат или е во нивен интерес. Ова 
е особено така за време на избори. 
Дезинформациите се користат за 
измама и манипулација на гласачи-
те, плашејќи ги со имагинарни зака-

ни, всадувајќи им лажно чувство на 
страв и нудејќи им лажни решенија 
за направените проблеми.

Второ, дезинформациите воо-
пшто немаат за цел да негуваат јавна 
дебата, туку токму спротивното. Ре-
чиси секогаш поларизираат, намерно 
туркајќи ги луѓето кон усвојување 
на екстремни мислења и верувања 
кои не оставаат простор за компро-
мис. Како што се стеснува можнос-
та да се најде средина, така станува 
сè потешко за политичарите да ги 
бранат позициите за компромис и 
изнаоѓање на решенија што им овоз-
можуваат среќна и безбедна коегз-
истенција за сите. 

Конечно, дури и ако дезинфор-
мацијата (или погрешната информа-
ција) не е прифатена како фактичка 
од оние кои ја конзумираат, ефектот 
од изложеноста сее недоверба во 
медиумите и во институциите. Кога 
на луѓето им се сервираат конфликт-
ни пораки, пораки кои се екстремни 
и ни најмалку не се вклопуваат, тие 
ја губат довербата во сите извори 
на информации, вклучително и ре-
левантните вести. Епилогот е дека 

многумина избираат да се исклучат 
од сите извори на информации, што 
ги прави помалку информирани и по-
малку подготвени да придонесат за 
јавна дебата за важни прашања, ниту 
пак се подготвени да застанат и да ги 
бранат кредибилните организации и 
институции кои ја помагаат демо-
кратијата.

Дезинформациите се најуспешни 
кога се насочени кон оние кои кон-
сумираат вести од мал и конзистен-
тен број на извори. Ова често значи 
дека лицето ги избрало тие извори 
и предодредено е да им верува. Тоа, 
исто така, значи дека е помала ве-
ројатноста на таквите луѓе да про-
веруваат информации надвор од 
нивната листа на извори. Порастот 
на целното рекламирање, исто така, 
помага за ширење на погрешни ин-
формации и дезинформации. Плат-

формите на социјални медиуми сега 
можат да ги профилираат нивни ко-
рисници, да собираат информации 
кои веб-страници ги посетуваат, кои 
објави им се допаѓаат, ги споделу-
ваат или имаат интеракција на друг 
начин. Тоа им овозможува попрециз-
но да насочат објави и вести со кои 
веројатно ќе се согласат или сакаат 
да ги видат.

КАКО ЗАБЕЛЕЖУВАТЕ ПОГРЕШНИ 
ИНФОРМАЦИИ И 
ДЕЗИНФОРМАЦИИ?

Идентификувањето на погрешни 
информации и дезинформации може 
да биде тешко. Клучен дел на иден-
тификување на погрешна информа-
ција е да се развие критички начин 
на размислување за информациите 
што ги консумирате и проверувате 
во споредба со други извори. Кој е 
авторот? Дали тој/таа е сигурен из-
вор?

Важно е да се земе во предвид 
лицето кое е автор на информација-
та. Дали тие се гледаат како веро-
достојни како извори на вести за кои 
не работат? - Дали нивното известу-

вање беше точно во минатото? - Што 
велат другите извори за оваа тема?

Дали другите извори ги споде-
лија истите информации? - Ако ви-
дите нешто во „Дејли Мејл“, дали 
беше тоа објавено и од поголеми ме-
диуми, како „Би-Би-Си“? - Дали има 
вистински докази?

Дали информациите што се 
објавуваат се само нечие мислење 

или се поткрепени со емпириски до-
кази? - Ако извор на вести вели дека 
одреден производ за чистење во до-
маќинството ќе го излечи коронави-
русот, дали приказната содржи сту-
дии што го докажуваат тоа? - Или да 
се понуди доказ?

Кога беше објавена? - Внимавајте 
на датумот на објавување. Старите 
вести понекогаш се преобработува-
ат и манипулираат да изгледа како 
да се работи за тековен настан.

Каде ја најдовте? - Дали таа 
платформа е сигурна? - Важно е да 
се забележи, не само авторот на ин-
формацијата, туку и платформата на 

Погрешните информации едноставно се погрешни, неточни 
или целосно лажни информации што се соопштуваат без 

експлицитна намера да измамат. Дезинформациите се лажни 
информации што се споделуваат со намера да ги доведат луѓето 

во заблуда. Споделувачот знае дека „веста“ е лажна и сака да ја 
измами својата публика
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која се споделува. Дали се големи и 
добро етаблирани медиуми? - Ако 
тоа е приватна објава или нешто што 
се гледа во сандаче за пораки, пове-
ројатно е дека тоа е измислена фик-
ција на едно лице, отколку информа-
ции што се правилно објавени. 

Идентификувањето и одвоју-
вањето на погрешните информации 
и дезинформациите може да биде 

тешко и честопати се случува да 
бара дополнителен напор од читате-
лот. Но, уште еден важен елемент за 
идентификување и ублажување на 
ефектите од погрешни информации 
и дезинформации е товарот да не 
паѓа врз поединци, туку на општест-
вото во целина. Неопходно е да се 
создаде средина во која помала е 
веројатноста дека таквите информа-
ции ќе допрат до луѓето во функција 
на враќање на довербата во институ-
циите.

И ова не мора по дефиниција да 
значи цензурирање на содржина. 
Едноставно има премногу содржина 

за проверка од човек, а алгоритми-
те тоа не можат прецизно да го на-
прават. Но, вистинскиот проблем во 
случајот е дека е неверојатно опасно 
да посочите кон една личност или 
ентитет како арбитар за вистината. 
Покрај тоа, дури и погрешните ин-
формации и дезинформациите, со 
некои исклучоци, се слобода на го-
вор.

Но, сепак можеме да ги убла-
жиме нејзините ефекти. Имајќи фи-
нансиски стабилен и независен јавен 
радиодифузер што го поттикнува 
квалитетното новинарство и ба-
лансирана дебата на која јавноста ѝ 
верува е генерално важно. Ова оди 
рака под рака со тоа да се има не-
зависност од властите и конкретно 
спроведување на правилата за кон-
куренција. Па така, потешко е вес-
ниците и онлајн медиумите да би-
дат евтино откупени од тајкуни кои 
потоа ги користат за реализација на 
сопствената агенда. Тоа, исто така, 
гарантира дека новинските групи 

имаат ресурси за добар новинар-
ски квалитет на кој луѓето можат да 
веруваат, наместо да се привлекува 
внимание со сензационалистички 
мамки за кликови.

Исто така е важно да се отстра-
нат финансиските стимулации кои 
поттикнуваат погрешни информа-
ции и дезинформации на социјални-
те медиуми. Во моментот, платфор-
мите заработуваат со испорачување 
на таргетирана содржина. Популар-
ната содржина заработува повеќе 
одошто непопуларната. Сензацио-
налистичките погрешни информа-
ции и дезинформации се многу по-
пуларни, така што алгоритмите ги 
туркаат лагите за да заработат пари. 
Промената на начинот на кој функ-
ционираат алгоритмите ќе помогне 
за промоција на содржината. Така би 
се спровеле и правилата за заштита. 
Погрешните информации и дезин-
формациите треба да стигнат до 
нивната целна публика со цел да 
направат штета. Тие се потпираат на 
микротаргетирање за да можат да 
допрат до луѓето што најверојатно 
ќе бидат погодени. Но, микротарге-
тирањето функционира само затоа 
што платформите на социјални-
те медиуми ги кршат правилата за 
заштита и собирање на информации 
без согласност на луѓето.

Нема сомнеж дека погрешните 
информации и дезинформациите 
претставуваат одредени закани за 
нашата демократија, особено де-
зинформациите. Ублажувањето на 
ефектите од нив е заедничка обвр-
ска. Читателите мора критички да 
размислуваат за информациите што 
ги консумираат, вложувајќи напор 
да ги доведат во прашање и да ги 
отворат нивните умови за спротивс-
тавени ставови. Само кога сте добро 
информирани, можете да донесете 
одлуки за тоа во што верувате и за 
тоа во што не верувате. И владите 
треба да изградат средина во која 
фактичките вести се охрабруваат и 
имаат иста шанса да допрат до луѓе-
то, како и погрешните информации 
или дезинформации.

Создавањето на таква околина 
мора да се направи внимателно за 
никому да не му се наруши слобо-
дата на говор. Но, тоа е неопходно 
и за да се осигура дека слободните 
и демократски општества може да 
процветаат.

Фото: Pixabay 

За разлика од 
погрешните 

информации, целта на 
дезинформацијата не 
е добронамерен обид 

за просветлување, 
туку лош обид за 

создавање на поделба 
и да се разбуди страв. 

Главната разлика меѓу 
нив е намерата
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Г-це Мeерс од кога постои сервисот за проверка 
на факти на „Франс Прес“ и колку новинари и експерти 
се дел од процесот за верификација на објавени содр-
жини? 

Започнавме со работа во 2017 година, со само еден 
новинар кој работеше со проверка на факти во Париз и 

во последните три - четири години оваа содржина е 
достапна на околу 20 јазици во 18 држави. 

Моментално во овој сервис работат по-
веќе од 120 новинари. 

Дали можете да ни го објас-

ните целиот процес на провер-
ка на фактите? Како одбирате 
кои вести ќе треба да бидат 
проверени? Колку време ви е 
потребно за да одредите дали 
една објава е лажна или не?

Секој од проверувачите на 
факти работи на одреден јазик, 

едни работат само за српски вести 
на српски јазик , други обработуваат 

вести, да речеме на унгарски јазик 
итн , тие на некој начин се во првите 

„борбени редови“ против дезинфор-
мациите мониторирајќи објави на со-

УРЕДНИЧКА 
ЗА ЕВРОПА 
ВО СЕРВИСОТ 
ЗА ПРОВЕРКА 
НА ФАКТИ 
НА АГЕНЦИЈА 
ФРАНС ПРЕС

Теориите на заговор  
и полувистините се најтешки 
за проверување

Сали МeeрсИ
Н
Т
Е
Р
В
Ј
У

Сели Меерс,  
уредничка за  

Европа во сервисот 
за проверка на 

факти на „Франс 
Прес“ 
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Г-це Мeерс од кога постои сервисот за проверка 
на факти на „Франс Прес“ и колку новинари и експерти 
се дел од процесот за верификација на објавени содр-
жини? 

Започнавме со работа во 2017 година, со само еден 
новинар кој работеше со проверка на факти во Париз и 

во последните три - четири години оваа содржина е 
достапна на околу 20 јазици во 18 држави. 

Моментално во овој сервис работат по-
веќе од 120 новинари. 

Дали можете да ни го објас-

ните целиот процес на провер-
ка на фактите? Како одбирате 
кои вести ќе треба да бидат 
проверени? Колку време ви е 
потребно за да одредите дали 
една објава е лажна или не?

Секој од проверувачите на 
факти работи на одреден јазик, 

едни работат само за српски вести 
на српски јазик , други обработуваат 

вести, да речеме на унгарски јазик 
итн , тие на некој начин се во првите 

„борбени редови“ против дезинфор-
мациите мониторирајќи објави на со-

цијалните мрежи.
Она на што ние се фокусираме се објави кои има-

ат најголемо влијание и се најмногу споделувани, кои 
имаат потенцијал да создадат штета во јавниот дис-
курс, но секако внимаваме тоа да се информации за кои 
можеме да дознаеме дали се вистинити. 

Кога станува збор за времетраењето навистина за-
виси од повеќе фактори. Во некои случаи ни треба на-
вистина многу малку време… на пример некој погреш-
но толкувал одреден закон, па нашата работа е само да 
го линкуваме правилното толкување во  консултација 

со правен експерт. Во други случаи, пак, може да треба 
да прегледуваме видеа кои траат и до 20 минути, а во 
кои се изнесени многу лажни информации, на пример 
за вакцините против Ковид -19. Тоа значи дека треба да 
контактираме доктори, научници, фармацевти, што не 
ретко ни одзема цела недела за да завршиме со про-
верката на фактите.

Кој е главниот проблем со кој сте се соочиле или се 
уште се соочувате, кога вршите проверка на веродос-
тојноста на вестите?

Кога работиме со објави кои содржат теории на за-
говор. Иако звучат нереално, сепак е тешко да се дока-
же нивната релеваност и вистинитост. Од почетокот на 
корона пандемијата се шират теории на заговор дека 

Теориите на заговор  
и полувистините се најтешки 
за проверување

Сали Мeерс оваа година му се приклучи 
на тимот на новинари и експерти во 

специјализираниот сервис за проверка на 
факти на Агенцијата Франс Прес. Според 

нејзиното искуство појавата на корона 
вирусот ги зголемила лажните вести, но 

техниката на пренесување е иста. Она што 
и понатаму останува најголем проблем е 

побивањето на теориите на заговор

вирусот не постои, реномираните светски институции 
соработуваат заедно и кријат нешто од граѓаните. Нам 
не ни останува ништо друго освен да им покажеме 
линкови и изјави од истите институции во кои тие не 
веруваат. Работејќи го ова неколку години, се соочува-
ме со ситуации кога луѓе кои знаат на кој начин функ-
ционира проверката на факти, објавуваат полувистини 
или податоци кои не можат да се проверат.

Од вашето лично искуство, кои лажни информа-
ции се шират најдалеку и најбрзо? 

Дезинформациите поврзани со коронавирусот ста-
наа број еден во светот на лажни вести. Дури 70 про-
центи од пласираните дезинформации се однесуваат 
токму на оваа тема, што е зарижувачки процент, особе-
но во Европа. Теориите на заговор и лажните вести кои 
и претходно се пласираа сега најдоа нов „дом“, а тоа е 
пандемијата на Ковид -19. 

Начинот на ширење лажни вести не е сменет, она 
што се менува е темата. А, овој пат е нешто што допира 
до луѓето многу лично бидејќи станува збор за нивното 
здравје, без разлика на јазикот и државата, пандемија-
та е нешто што ги засега сите.

Дали верувате дека проверката на фактите пра-
ви некаква разлика во спречувањето на ширењето на 
лажните наративи? Дали преку вашата работа имате 
забележано некакви подобрувања? 

Добар пример за тоа е Фејсбук. На самите објави 
кои се докажани дека се лажни или содржат дезин-
формации, потврдени од сервис каков што е наши-
от, стои предупредување дека веста е лажна, како и 
објаснување за тоа што е вистината, а корисниците кои 
веќе ја споделиле добиваат нотификација за истото. 
Ова е еден ефективен начин да се спречи понатамош-
но ширење на ваквите појави. Се разбира, за начинот 
како го прави тоа компанијата Фејсбук не би можела да 
зборувам, бидејќи ние само ги пријавуваме вестите за 
кои имаме докажано дека се лажни.

Фото: Скриншот AFP Fact Check
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Погрешните информации 
како еден од глобалните 
проблеми на денешницата

ПРОВЕРКАТА 
НА ФАКТИ 
Е ЕДНО ОД 

РЕШЕНИЈАТА ШТО 
ФУНКЦИОНИРА 

ИСТО НА 
РАЗЛИЧНИ 

КОНТИНЕНТИ

Дали има нешто ‘чудно’ во 
врска со проверката на 
фактите? Поголем дел од 

истражувањата за борба против де-
зинформации со проверка на факти 
доаѓа од земји во Северна Амери-
ка, во Европа и во Австралија. Сара 
Сајр, во  својата статија за „Ниман-
Лаб“ пишува  како двајца истражу-
вачи, Итан Портер од Школата за 
медиуми и јавни работи при Уни-
верзитетот Џорџ Вашингтон и То-
мас Вуд од Одделот за политички 
науки на Државниот универзитет 

Охајо, сакаа да го откријат потпи-
рајќи се на западните, образовани, 
индустријализирани и богати земји, 
меѓу научниците познати како шар-
мантно „чудни“ популации за пода-
тоци кои тврдеа дека проверката на 
фактите не би издржала кај другите 
народи?

Во нивната студија, тие наведоа 
дека истовремено спровеле екс-
перименти за проверка на факти 
во четири земји (Аргентина, Јужна 
Африка, Нигерија и Обединетите 
Кралство) кои „строго се разликува-
ат по образовна, по економска и по 
расна линија“, за да се види нивната 
моќ за намалување на преносот на 
лажни верувања преку границите. 

Од различни групи на учесници во 
четирите земји беа презентирани 
22 различни изјави, вклучително и 
две лажни тврдења дека солената 
вода ги убива ковид-19 и „глобал-
ното заладување“. Една група беше 
случајно одредена да добива по-
грешни информации, друга група, 
пак, добиваше погрешни информа-
ции по што ги проверуваше факти-
те, а третата група беше задолжена 
за контрола. Секоја група имаше за-
дача да идентификува дали во мо-
ментот некоја изјава е точна или не, 

но и две недели по првичното 
тестирање.

Наодите во голема мера 
беа ветувачки:

- Проверките на факти 
функционираа. Учесниците 
кои прочитаа изјави прове-
рени со факти, следени од 
погрешни информации, пока-
жаа „значителни придобивки во 
фактичката точност“ во различни 
земји. Проверките на факти, во про-
сек, ја зголемија точноста на изјави-
те за 0,6 поени на скала од 1 до 5.

- Резултатите, исто така, беа 
одржливи. Повеќе од две недели от-
како учесниците почнаа со проверка 
на факти, беше забележлив барем 

„Ако не го решите информацискиот јаз кога ќе се појави, 
тогаш имате проблем да го сторите тоа, откако луѓето 

ќе почнат да шират погрешни информации. Многу, многу е 
тешко да се обидете да дистрибуирате точни информации, 

откако погрешните информации ќе почнат да се шират. 
Потоа станува многу тешко да ги засилите точните 

информации да добијат иста видливост и ангажман“, вели 
Ен Нгенгере од „Вирални факти“
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Погрешните информации 
како еден од глобалните 
проблеми на денешницата

Истовремено се спровеле 
експерименти за проверка 
на факти во четири земји 

(Аргентина, Ј. Африка, 
Нигерија и В. Британија) 

кои се разликуваат по 
образовна, по економска 
и по расна линија, за да 
се види нивната моќ за 

намалување на преносот 
на лажни верувања преку 
границите. Од различни 

групи на учесници во 
четирите земји беа 

презентирани 22 различни 
изјави, вклучително и 

две лажни тврдења дека 
солената вода ги убива 
ковид-19 и „глобалното 

заладување“

дел од нивниот напор за поттик на 
вистината.

- Изложеноста на погрешни ин-
формации не ја намали фактичката 
точност за значително ниво - само 
0,7 на скала од 1 до 5. Авторите, се-
пак, забележаа дека нивните резул-
тати најверојатно се рефлектираат 
на „пониска граница на ефектите 
на погрешни информации“, бидејќи 
нивната презентација не вклучуваше 
сигнали (како извор што го знае учес-
никот) што обично би ја придружува-
ло погрешната информација.

-Иако студијата откри дека е 
подобрена точноста со проверка на 
фактите одошто погрешните инфор-
мации ја деградираа, истражувачите 
забележаа дека ефектот на погреш-
ни информаци за ковид-19 е најголем 
од сите погрешни информации што 
ги проучувале. „Спротивно на тоа, и 
од посебна важност е што погрешни-
те информации во врска со ковид-19 
ја намалија точноста за ковид-19 во 
три од четири земји“, се вели во из-
вештајот. Исклучок беше Обедине-
тото Кралство.

Ова последно откритие е само 
една причина плус зошто врвните 
проверувачи на факти во Африка се 
фокусирани на борбата со погрешни 
информации за ковид-19 во нивните 
земји. Проверувачи на факти, вклу-
чително и Ен Нгенгере од „Вирални 
факти“, Рабио Алхасан од „ГанаФакт“ 
и Роуз Лукало-Овино и Енок Нијари-
ки од PesaCheck, зборуваа за зголе-
мениот предизвик и лекциите што ги 
научиле досега.

„Несигурноста околу вирусот 
може да нè натера да веруваме во не-
вистини на оваа тема. Видовме дека 
владите, властите и влијателни лица 
даваат спротивставени информации 
и неточни информации, понекогаш 

дури споделуваат чудни верувања 
или чудни тврдења. Како и за мис-
териозните работи, за оние што ги 
сметаме за енигма, имаме тенден-
ција да ја пополниме празнината 
со информации што веќе ги имаме. 
Во игра влегуваат и претпостав-
ки, верувања и пристрасностите и 
знаеме дека ако овие работи не се 
контролираат, тогаш тие завршу-
ваат вирално“, рече Кети Имани од 
PesaCheck.

Погрешните информации мо-
жат да се шират брзо како и самиот 
ковид-19, нарушувајќи ги кампањи-
те за јавно здравје, економиите, из-
борите и, се разбира, животот на 
поединците. На почетокот на пан-
демијата, многу погрешни инфор-
мации за ковид-19 се однесуваа на 
начинот за пренесување на вирусот, 
неговите симптоми, од каде по-
текнува и како најдобро да се тре-
тира. Во денешно време, Нгенгере 
од „Вирални факти“ забележува 
дека повеќе погрешни информации 
се насочени на вакцините. Најдобра 
проверка на факти е антиципација 
на прашањата што ги има публика-
та, рече таа. Тоа е една од причини-
те зошто таа препорачува објасну-
вачи.

„Ако не го решите информа-
цискиот јаз кога ќе се појави, то-
гаш имате проблем да се обидете 

https://www.niemanlab.org/2021/09/misinformation-is-a-global-problem-one-of-the-solutions-might-work-across-continents-too/
https://www.niemanlab.org/2021/09/misinformation-is-a-global-problem-one-of-the-solutions-might-work-across-continents-too/
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да го сторите тоа, откако луѓето ќе 
почнат да шират погрешни информа-
ции. Мислам дека сите проверувачи 
на факти на панелот ќе се согласат 
со мене. Многу, многу е тешко да 
се обидете да дистрибуирате точ-
ни информации, откако погрешните 
информации ќе почнат да се шират. 
Потоа станува многу брзо вирално и 
тешко е да ги засилите точните ин-
формации да добијат иста видливост 
и ангажман“, вели Нгенгере.

Проверувачите на факти на па-
нелот ја истакнаа важноста на парт-
нерствата, посочувајќи на соработка 
со радио новинари од локалната за-
едница кои биле на обука за забе-
лежување на погрешни информации 
и учествувале во програми за диги-
тална писменост на јавноста. Тие, 
исто така, се потпираат еден на друг 
за споредување на она што другите 

проверувачи на факти го гледаат во 
нивните региони, како начин да се 
предвиди кое лажно верување може 
да се вкорени во нивните заедници.

Една закана што тие будно ја 
следат се видеата што доаѓаат од за-
падните земји, првично на англиски 
јазик, а оние кои шират погрешни ин-
формации ги преведуваат на локални 
јазици или додават коментар. Голем 
дел од технологијата на вештачка 
интелигенција за идентификување на 
погрешни информации на социјални-
те медиуми и WhatsApp функциони-
ра на англиски и француски јазик, но 
помалку со јазици како Свахили, што 
погрешните информации на локал-
ните јазици ги прави тешко забележ-
ливи .

Фото: Pexels

Голем дел од 
технологијата на 

вештачка интелигенција 
за идентификување на 

погрешни информации на 
социјалните медиуми и 
WhatsApp функционира 
на англиски и француски 

јазик, но помалку со 
јазици како Свахили, што 
погрешните информации 

на локалните јазици ги 
прави тешко 
забележливи 
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Тролови и платени инфлуенсери 
стојат зад големите кампањи за де-
зинформации во Африка. Алан Чебои  
за „Дојче Веле“  раскажува како тој и 
неговиот тим во „Кодекс за Африка“ 
развиле стратегии за откривање на 
тие тактики за време на избори и пан-
демија. 

Алан, iLAB важи за „истражу-
вачка лабораторија“ и дел е од ини-
цијативата „Кодекс за Африка“. Вие 
и вашиот тим на аналитичари на по-
датоци и форензички истражувачи 
сте насочени кон дезинформации во 
Африка. Како работи iLAB?

Нашата работа е сложена. Ние го 
идентификуваме и анализираме сом-
нителното однесување на социјални-
те мрежи и медиуми. Дали сметката 
е бот сметка? - Дали објавата е заси-
лена со други сметки во координиран 
начин? - Кои се мајсторите-кукли по-
зади тоа? - Ги анализираме подато-
ците за социјалните медиуми за да 
најдеме одговори на овие прашања. 

Во Кенија, на при-
мер, ја споделу-
ваме нашата ана-
лиза со PesaCheck, 
иницијатива за 
проверка на факти 
и дел од екосисте-
мот „Кодекс за Аф-
рика“ и со верифи-
кација на редакции 
низ целата земја. Тие 
ги користат откритијата 
за нивните приказни, да-
вајќи им човечки допир и ја 
споделуваат пораката со јав-
носта. Добар пример за овој нов 
начин на раскажување на при-
казни се видео клиповите што ги 
произведува нашата партнерска 
редакција „Африка без цензура“.

Кои беа најинтересни и 
највлијателни истраги на кои ра-
ботеше iLAB?

Возбудлив случај беа „Он-
лајн политички тролови“, 

ИНТЕРВЈУ СО АЛАН ЧЕБОИ

Кампањи за 
дезинформација 
- лагите можат 
да станат 
смртоносни 
или да ја 
загрозат 
стабилноста 
на општества

ИСТРАЖУВАЧКАТА ЛАБОРАТОРИЈА 
ILAB ЗА ПРЕДИЗВИЦИТЕ СО КОИ 
СЕ СООЧУВААТ ВО ПРОЕКТОТ 
„КОДЕКС ЗА АФРИКА“ 

Алан Чебои, истражувачката лабораторија iLAB (Фото: Дојче Веле)

https://www.dw.com/en/disinformation-campaignslies-can-turn-deadly-or-threaten-the-stability-of-societies/a-59299651?fbclid=IwAR1Ipn5TXCKTk2RISUNMsCMz8SCg6omTPYwWsBWTYE6ch7XIoi91JIFWcHk
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каде што ги пронајдовме кениските тро-
лови на Твитер. Во Кенија, има многу по-
литички тролови и платени инфлуенсе-
ри кои работат на Твитер во пресрет на 
општите избори во 2022 година. Во мо-
ментот сме фокусирани на истакнување 
на овие практики, затоа што ние не са-
каме случајот со „Кембриџ Аналитика“ 
да се повторува овде во Кенија. Друга 
возбудлива истрага што ја направивме 
се однесуваше на изборите во Уганда: 
„Уганда во криза“. Дезинформирачката 
кампања тврдеше дека поддржувачите 
на опозицијата ограбувале и уништи-
ле имот што ја постираа под хаштагот 
#Стоп за хулиганство. Тоа доведе до ап-
сење на Боби Вино, лидер на опозици-
ската партија, што предизвика протести 
во земјата во ноември во 2020 година 
и доведе до смрт на најмалку 54 луѓе. 
Ја истакнавме врската меѓу кампањи за 
дезинформација преку интернет и про-
тести. Како резултат на тоа, некои од 
штетните известувања беa симнати од 
Фејсбук.

Како што споменавте, Кенија одр-
жува општи избори во 2022 година. 
Може ли да ги образложите кампањи-

те за дезинформација што веќе се 
случуваат? - Какви тактики користат?

Откривме дека Твитер, во пресрет 
на претстојните избори, е еден од нај-
живописните социјални медиуми во 
однос на дезинформацијата. Пред пет 
години, Твитер не беше важен. Ние 
веруваме дека тоа сега е затоа што е 
толку лесно да објавувате информа-
ции и да креирате трендови на Твитер. 
Пандемијата, исто така, придонесува за 
тоа, бидејќи луѓето се заглавени дома и 
трошат повеќе време на интернет. Се-
кој ден гледаме сомнителни трендови 
на хаштагови на Твитер насочени кон 
заменик претседателот, претседателот 
или други луѓе кои се политички екс-
понирани. Гледаме дека многу ботови 
се користат за да пренесат или засилат 
пораки. Ние, исто така, гледаме графи-
ка, анимации или изманипулирани сли-
ки. Често може да се види дека сликите 
се изманипулирани, но, на крајот, дека 
и пораката е пренесена. Тие тактики се 
живописни и имаат влијание, затоа што 
одекнуваат со личност која штотуку се 
приклучила на Твитер за да види некои 
содржини и немаше особено политичко 

мислење. Мислам дека навистина ни е 
потребно да го следиме ова и да ги ко-
ристиме нашите редакции за разубеду-
вање на јавноста да не споделува ваков 
материјал.

Кое е потенцијалното влијание на 
дезинформациите врз изборните ре-
зултати и општеството во целина?

Една од возбудливите истраги на кои работел Чебои со 

неговиот тим се однесуваше на изборите во Уганда: „Уганда 

во криза“. Дезинформирачката кампања тврдеше дека 

поддржувачите на опозицијата ограбувале и уништиле 

имот и содржините се постираа под хаштагот #Стоп за 

хулиганство

Медицинска сестра во 
„Kenyatta National Hospital“ 
во Наироби, Кенија покажува 
ампула од вакцина против 
КОВИД - 19 
(Фото: Дојче Веле)

Мажи чекаат пред избирачко место во Гатунда/
Кенија 2017 година (Фото: Дојче Веле)
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Погрешната информација и дезин-
формацијата може да бидат опаснi и 
штетни, бидејќи создаваат лажна реал-
ност. Ако кампањата за дезинформации 
е успешна, илјадници, па дури и мили-
они луѓе веруваат во лажна реалност. 
Ваквите лаги можат да станат смрто-
носни или да ја загрозат стабилноста на 

општеството. На пример, во кампањите 
за дезинформација за ковид-19, некои ја 
одвраќаат јавноста од носење на маски, 
тврдејќи дека вирусот не се пренесува 
преку воздух. Некои, пак, се само твр-
дења за непроверени лекови, а некои ја 
разубедуваат јавноста за вакцинирање. 
Ова може да доведе до сериозни после-
дици, вклучително и смрт. Дезинформа-
цијата, исто така, ја загрозува слободата 
на мислата и правото на демократско 
учество преку поларизирање на граѓа-
ните против нивните верувања и проце-
сите на демократските институции. Ова 
не само што ги нарушува слободните и 
фер избори, но, исто така, може да до-
веде до насилство. Дезинформациите, 
исто така, ги поткопуваат и човековите 
права во случаи кога актерите за де-
зинформација се насочени кон малцин-
ски групи, кон верски убедувања, кон 
општествени нееднаквости или теми 
поврзани со родот.

Борбата против дезинформациите 
може да се чувствува како безнадежна 
кога работите на еден случај, а наред-
ниот се појавува на друго место. Како 
останувате мотивирани?

Не можете, се разбира, да бидете во 
чекор со тековното ниво на дезинфор-
мација во моментот, особено за време 
на пандемијата на ковид-19. Сите се 
дома, користејќи ги социјалните ме-
диуми и корисниците на социјалните 
медиуми го знаат тоа. Тие повторно из-
мислуваат свои тактики, секој пат кога 
ќе ги идентификуваме. Очите на тимот 
на iLAB никогаш не се доволни и затоа 
соработуваме со локални медиумски 
куќи во секоја земја во која работиме. 
Тие имаат моќ да споделуваат инфор-
мации и да влијаат врз маса на луѓе. Да 
им се понуди обука е навистина добар 
начин за диверзификација и соработка 
низ целиот свет во борбата против де-
зинформациите. Тоа е она што ме одр-
жува. Без оваа соработка, никогаш нема 
да ја добиеме борбата.

Алан Чебои е менаџер за истраги во 
„Кодекс за Африка“, најголемата кон-
тинентална мрежа на лаборатории за 
граѓанска технологија и податоци за но-
винарство со тимови во 20 земји. Акаде-
мијата на „Дојче веле“ и „Кодекс за Аф-
рика“ работат заедно од 2018 година. 

Погрешната информација и 
дезинформацијата може да бидат 

опасна и штетни, бидејќи создаваат 
лажна реалност. Ако кампањата за 

дезинформации е успешна, илјадници, 
па дури и милиони луѓе веруваат во 

лажна реалност
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Читателите 
и јавноста 
како помош на 
професионално 
новинарство во 
Латинска Америка 

ИСТРАЖУВАЊЕ
ВО БРАЗИЛ 
СО КОЕ БЕА 
ОПФАТЕНИ 80 
МЕДИУМИ ОД 

20 ЗЕМЈИ 

Во случајот на аргентинскиот медиум RED/
ACCIÓN, алатките за соработка се дел од 
неговата структура уште од основањето 
на медиумот во 2018 година, со предлог за 

повторно поврзување на новинарството со 
публиката и промоција на нејзиното активно 

учество во уредувачкиот процес
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Весници кои имаат јавност 
и читателска публика како 
главен извор на приход, пре-

ку претплати, членство и други 
програми, сè повеќе склони да го 
интегрираат нивниот глас во уре-
дувачките одлуки. На ова укажу-
ва новинарско истражување во 
Бразил со кое беа опфатени 80 
медиуми од 20 земји во Латин-
ска Америка, во врска со појавата 
на содржина што е генерирана од 
публиката, пишува Хулио Лубиан-
ко за „Меѓународната мрежа на 
новинари“.

„Она што го гледаме во нивни-
от говор е дека тие зависат од јав-
носта за нивниот финансиски оп-
станок, бидејќи тие не се зависни 
од рекламирање. Навистина им се 
потребни членовите, групната по-
мош и успех во пресретнување на 
извори. Толку зависат од јавноста, 
што сакаат да работи новинарство 
за неа и на тој начин ја приближу-
ваат до нив“, изјави истражувач-
ката Габриела Грушински Сансе-

верино, една од авторите на 
студијата, за ЛатАм џурна-
лисм ривју (новинарски пре-
глед или LJR).

Студијата покажува 
дека повеќето медиуми го 
анализирале учеството на 
публиката на социјалните 
мрежи и содржините, како 
што се вирални фотогра-
фии и видеа, реобјавени со 
фокус на љубопитност, без 
поддршка за подлабока но-
винарска истрага. 

Но, ова не беше случај 
за три анализирани медиуми 
кои се потпираа на публика-

та да произведе релевант-
на и новинарска содржи-

на во првите месеци од 
пандемијата на ковид-19. За 

ова придонесоа и веќе постоечки 
структури за контакт со претстав-
ници на јавноста за искуствата да 
бидат успешни.

Во случајот на аргентинскиот 
RED/ACCIÓN, алатките за сора-
ботка се дел од неговата струк-

тура уште од основањето на 
медиумот во 2018 година, со 
предлог за повторно повр-
зување на новинарството со 

https://ijnet.org/en/story/how-audiences-are-helping-these-latin-american-outlets-produce-high-level-journalism?fbclid=IwAR0w8GEFKCnAZxwYmV8iuA-KR1fCvYYGJO22eywwWLYYk-wgybd7PTWMWb4
https://ijnet.org/en/story/how-audiences-are-helping-these-latin-american-outlets-produce-high-level-journalism?fbclid=IwAR0w8GEFKCnAZxwYmV8iuA-KR1fCvYYGJO22eywwWLYYk-wgybd7PTWMWb4
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публиката и промоција на нејзиното 
активно учество во уредувачкиот 
процес. Во последните 18 месеци 
од прогласување на пандемијата, 
медиумот е поддржан од својата 
заедница да „ко-креира“ содржина 
и да идентификува можности што 
се корисни за неа, истакна Хавиер 
Дровето, лидер на уредувачкиот 
тим.

„Построгиот карантин затвори 
многу можности за нас да бидеме 
лице в лице со нашата публика, но 
преку нејзино учество, можевме да 

објасниме комплексни прашања на 
многу прифатлив начин, како што се 
кошмарите што се јавуваат при кри-
за од ваква природа“, вели Дровето.

Според него, заедницата на 
претплатници на содржината на 
RED/ACCIÓN продолжи да расте 
за време на пандемијата. Тој верува 
дека здравствената криза овозмо-

жила поголема вредност на идејата 
за концептот на претплати, но тоа 
започна пред пандемијата.

„RED/ACCIÓN ја приближи јав-
носта во работата на новинарите. 
Група на членови, како што ги наре-
куваат, излезе на улица за да учест-
вува во овој процес. Ја има струк-
турата од темел што не е случај со 
некои други. Периодот на панде-
мија е добро искористен за спрове-
дување на овие експерименти“, изја-
ви истражувачот Матијас Фелипе 
де Лима Сантош, исто така еден од 

авторите на студијата, за ЛатАм.
Интернет сајтот ГК во Еквадор 

беше повеќе од компанија за време 
на пандемијата, но и клучен давател 
на услуги во време во кое им беа 
најпотребни на нејзините читате-
ли. Земјата беше една од најтешко 
погодените од коронавирусот кој 
доведе до колапс на здравствени-

Интернет сајтот GK во Еквадор беше повеќе од 
компанија за време на пандемијата, но и клучен 

давател на услуги во време во кое им беа најпотребни 
на читателите. Земјата беше една од најтешко 

погодените од коронавирусот кој доведе до колапс на 
здравствениот систем и голем број на смртни случаи за 

краток временски период
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от систем и голем број на смртни 
случаи за краток временски период. 
Инфекцијата значеше и одредување 
на тежок карантин во кој беа забра-
нети дури и погреби на жртви од 
коронавирусот.

Сочувствувајќи со болката на 
јавноста, ГК го создаде заедничкиот 
проект Voces para la Memoria или во 
превод „Гласови за меморија“.

„Одеднаш починаа многу луѓе, 
погребите беа забранети, групи-
рањата беа забранети, збогувањата 
беа забранети, прегратките беа заб-
ранети. И ни се чинеше дека е важно 
да можеме да имаме спомен, па за-
тоа создадовме дигитален простор 
за членовите на семејството да мо-
жат да се збогуваат и да кажат што 
би сакале на погребот“, рече Изабе-
ла Понсе, уредничка директорка на 
ГК, за ЛатАм.

Редакцијата на ГК почна да при-
ма извештаи од читатели кои се со-
очуваа со истиот проблем, па сајтот 
создаде страница за примање на 
извештаи.

„Почнавме да следиме што се 
случува со тие тела. Потоа, започ-
навме да ги контактираме роднини, 
еден по еден, за да ја имаме приказ-
ната и ни се чинеше дека најдобар 
начин е тие самите да раскажат за 
искуството, а потоа и да го напишат 
во прво лице“, додава Понсе.

„Дури и пред пандемијата, де-
лот „Возес“ (Гласови) беше искорис-

тен за раскажување приказни од чи-
татели. Веб-страницата се фокусира 
на истражувачко новинарство и дава 
приоритет на длабински извештаи 
за кои е потребно подолго време да 
се истражат. Со „Возес“, страница-
та даде поголема динамика во по-
кривање на пандемијата. Правиме 
билтени за собирање средства и во 
нив објаснуваме што правиме, по-
тоа го даваме примерот на „Возес“, 
што сакаме да постигнеме со тоа и 
бараме од читателите да испратат 
предлози“, изјави за ЛатАм, Силвија 
Лисбоа, одговорна за „Возес“. 

„Но, се разбира, правиме целос-
на потрага за проверка на информа-
циите за што минуваме низ цела но-
винарска постапка“, додава таа. 

Процесот што го опишува 
Лисбоа, во проценките на истражу-
вачите е една од работите што ја 
ограничуваат имплементацијата на 
повеќе соработки со публика во ме-
диумите на континентот.

„Тоа е затоа што е потребна ра-
бота, нели? Потребно е многу рабо-
та во моментот кога ќе започнете 
да соработувате со јавноста. Тоа се 
најчесто написи што се генерирани 
од корисници, што треба да минат 
низ процес на верификација, потоа 
етичкото прашање е како да се ко-
ристат, зошто се користат. И со на-
малувањето на редакциите, тоа е 
многу работа“, вели Сансеверино.

Фото: Pexels
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ПРОЕКТ НА МЕЃУНАРОДНАТА ЖЕНСКА МЕДИУМСКА ФОНДАЦИЈА (IWMF) И ICFJ 

Нов Центар за поддршка 
на новинари кои се соочуваат 
со насилство преку интернет
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ПРОЕКТ НА МЕЃУНАРОДНАТА ЖЕНСКА МЕДИУМСКА ФОНДАЦИЈА (IWMF) И ICFJ 

Мнозинството жени кои денес 
работат во индустријата за 
вести се соочуваат со напа-

ди преку интернет што претставува 
грда реалност на работата. Речиси три 
четвртини од 714 новинарки, се вели 
во глобалното истражување на ICFJ-
UNESCO, рекле дека почувствувале 
интернет насилство што се одразило 
врз нивниот професионален капаци-
тет. И тоа е ескалирачки проблем.  

Насилството преку интернет не 
треба да биде сеприсутно прашање, 
како што е денес за жените новина-
ри. Тејлор Мулкеј во својот текст вели 
дека, вистинска поддршка од вистин-
ски луѓе може да помогне за менување 
или намалување на насилството. Од-
говор за насилството преку интернет 
Центар, проект што го лансираа Меѓу-
народната женска медиумска фонда-
ција (IWMF) и ICFJ (Интернационален 
Центар за новинари) во јули, е пример 
за тој тип на поддршка. Проектот на 
Коалицијата против насилство преку 

интернет, група на повеќе од 40 орга-
низации кои работат за изнаоѓање на 
решенија за тековниот проблем, во 
Центарот ги обединува на едно место 
сите вредни ресурси за поддршка и 
помош на при онлајн напади.

• За центарот за одговор на на-
силство преку Интернет

Многу од новинарите кои беа анке-
тирани и интервјуирани од истражува-
чи во студијата на ICFJ-UNESCO рекле 
дека сакаат полесен пристап до ресур-
сите, што го имала во предвид Коали-
цијата при дизајнирање на Центарот. 

„Кога сте нападнати, имате огра-
ничени ресурси, ограничен капацитет 
за почеток и тогаш се соочувате со од-
говорност да најдете свои решенија“, 
рече директорката за истражување на 
ICFJ Global, доктор Џули Посети која 
помогна да се иницира Центарот и го 
водеше истражувањето за УНЕСКО. 
Центарот го олеснува притисокот врз 
жените, обезбедувајќи им лесна плат-
форма за поврзување со вистинска 
поддршка.

„Не се работи само да им се даде 
водич како целина, туку истиот да се 
подели на делови“, рече Ела Степли, 

советник за дигитална безбедност и 
водач на проектот во IWMF.

За целокупната содржина што 
е достапна на Центарот придонесоа 
членови на Коалицијата, како што, 
меѓудругите, се Комитетот за заштита 
на новинари, Алијансата ACOS, потоа 
ICFJ, PEN America и Free Press Unlimited. 
Содржината е редовно оценувана за 
да се осигура дека е ажурирана, а чле-
новите можат да предложат нови.

Голем број од индивидуалните ре-
сурси што се „закачени“ на страница-
та денес се достапни на други јазици, 
вклучително шпански и арапски. Сте-
пли и Посети се надеваат дека цело-
купната понуда на Центарот на крај ќе 
биде преведена на повеќе јазици, пре-
познавајќи ја глобалната, повеќејазич-
на, природа како проблем.

• Како можете да го користите 
Центарот

При првата посета на Центарот, 
можете да ја разгледате целата содр-
жина со клик на „Ресурси“ на врвот на 

менито. Притоа, ќе видите и поле „До-
бијте помош“ што ќе ве поттикне да се 
идентификувате кои сте - дали сте но-
винар, редакција или партнер. Ова ќе 
ѝ помогне на страницата да ги прила-
годи ресурсите што ги предлага за вас.

• За новинарите
Она што е важно за новинарите, 

доколку им е потребна итна помош, е 
портокаловото поле „Итна помош“ во 
горниот десен агол агол на страница-
та. Иако Центарот нема капацитет да 
активира интервенција во оваа фаза, 
сепак може да ве упати на луѓе кои 
можат.

Ако одберете опција дека сте но-
винар, меѓу упатствата на почетната 
страница, ќе биде дадена и листа со 
сценарија за избор. Тука спаѓаат: „Бев 
осуден“, „Имам проблем со слика“, „Са-
кам да се подготвам за злоупотреба 
преку интернет“ и многу повеќе. Избе-
рете го она што е најблиску до вашите 
потреби.

На пример, кажете дека откривте 
оти вашиот личен телефонски број се 
споделува преку интернет без ваша 
согласност. Од менито, можете да из-
берете „Јас бев осуден“.

Нов Центар за поддршка 
на новинари кои се соочуваат 
со насилство преку интернет

Центарот на едно место ги обединува сите вредни 
ресурси за поддршка и помош на целите 

на овие онлајн напади

https://ijnet.org/en/story/new-hub-offers-support-journalists-facing-online-violence?fbclid=IwAR1Wotrxgrc-gbU70lVO18TqhjEeyjnooot3b-S2jPUYsWrgCPCkib388GE
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Потоа ќе бидете прашани каков 
вид на помош барате - „Психосоцијал-
на поддршка“ или можеби „докумен-
тирање напад“, меѓу другите. Во овој 
случај, можеби ќе сакате да ги разгле-
дате и легалните патишта што можете 
да ги користите по нападот, така што 
ќе изберете „правна поддршка“. Од 
таму, ќе дознаете за организации како 
„Медиа одбрана“ која ги поврзува но-
винарите со адвокати.

Ова е само еден пример за тоа 
како новинар, кој доживува напад, 
може да го користи Центарот. Многу 
од достапните ресурси се, исто така, 
насочени кон превенција. Можете да 
кликнете кај инструкциите за да нај-
дете совет за обезбедување на ваши-
те сметки, развој на стратегија за од-
говор, заштита на вашите податоци и 
обука.

• За редакции
Поддршката од редакцијата е 

особено важна за спречување на на-
силство врз новинарки преку интер-
нет. Многу организации, сепак, не се 
сигурни како да го решат проблемот. 
Центарот нуди различни опции за по-
мош на редакциите за ефикасно да 
реагираат во овие случаи и да воведат 
превентивни политики за намалување 
на малтретирањето преку интернет 
против нивните вработени.

Ако изберете „Редакција“ во ори-
гиналното мени, ќе видите како се 
појавуваат следните сценарија, како 
„Некој е осуден“, „Некој е малтретиран 
преку Интернет“, „Превентивни чеко-
ри за заштита од насилство преку Ин-
тернет“, итн.

При изборот „Некој е малтрети-
ран преку интернет“, ќе ве одведат на 
страница каде што можете да избере-
те од одговорите - „Помогнете му на 
новинарот да ги обезбеди своите по-
датоци преку интернет“, „Одговори за 
интернет напаѓачи“ и „Психосоцијална 
поддршка“. Центарот ќе ви посочи ре-
сурси што можат да ви помогнат за 
обезбедување на сметки за редакција, 
нацрт јавни изјави за поддршка на но-
винарите, документирање на злоупо-
треба преку интернет и многу повеќе.

• За партнери
Не треба да бидете новинар или 

уредник на редакција за да бидете по-
годени од насилство преку интернет. 
Пријателите, колегите и членовите на 
семејството може да имаат некој во жи-
вотот кој е мета на напади или со желба 
да помогне. Во овој случај, можете да 
изберете „Сакам да поддржам некого“ 
од менито на почетната страница.

Повторно, ќе ви бидат понудени 
серија сценарија за избор, како „Под-
држувајте некого кој е малтретиран 
преку Интернет“, потоа „Некој е осу-
ден“ и „Дознајте повеќе за насилство-
то преку интернет“.

Овојпат одбирате „Поддршка на 
некој што е малтретиран преку ин-
тернет“, а потоа „Поддршка други“, 
при што Центарот оди чекор по чекор 
во процесот за нудење на поддршка.

• Што можете да направите во 
моментот

„Можно е во моментот да не се 
соочувате со насилство преку интер-
нет, но тоа не значи дека не можете 
да имате корист од Центарот. Запоз-

најте се со алатката за да знаете што 
таа ви нуди и како да ја навигирате 
ако некогаш ви е потребна“, советува 
Степли.

Многуте ресурси што се фокуси-
рани на превенција, можат да бидат 
од корист на редакциите и на новина-
рите да преземат важни чекори како 
обезбедување на податоци, креирање 
на план за одговор и развивање на по-
литики за поддршка на персоналот. 

„Користете го како еден вид на 
скок за да дознаете повеќе за злоупо-
требата преку интернет и како најдо-
бро да се заштитите себеси“, заклучи 
Степли.
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Речиси три четвртини од 714 новинарки, 
се вели во глобалното истражување на 
ICFJ-UNESCO, рекле дека почувствувале 

интернет насилство што се одразило во 
нивниот професионален капацитет




