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НОВИНАРСТВОТО КАКО ЈАВНО ДОБРО
Се нижат напади
врз новинарите
“Казнети“ новинари
- сторителите
сè уште
не се
УВОДНИК

Павле Беловски

1. Вознемирување преку интернет 2020-та
- 12 новинари!
2. Физички напад – 2-ца колеги!
3. Половина од нападнатите се ЖЕНИ!
4. Помалку од половина од нападите имаат
судска разрешница!
5. Три случаи од вербалните напади се со
сексистичка содржина кон жени!
6. Само еден случај со мразечки наратив
кон жени е решен!
7. Три пати зголемен бројот на напади во
однос на 2019–та!
8. Правдата за 27-ми април за новинарите и
новинарките се понедостижна и се приближува
кон судот во Стразбур!
9. Законските измени за „Граѓанска одговорност“ ЗАГЛАВЕНИ во собранието!
10. Законските измени во кривичниот закон за напад на новинар како напад врз службено лице и по 4 години ЗАГЛАВЕНИ во собранието!
И,
10 причини зашто безбедноста на новинарите е небезбедна.
10 причини зашто неказнивоста е “правда“.
10 причини зашто НОВИНАРКИТЕ се жртви.
10 причини зашто стравот е насекаде во новинарството.
10 причини зашто 90. позиција на листата
на Репортери без граници е кастастрофална.
10 причини зашто новинарите се невидливи за обвинителствата.
10 причини зашто се забранува членување
во ССНМ.
10 причини зашто ветувањата се празни.
10 причини зашто земјата има 3,93 оценка
за безбедноста на новинарството.
10 причини зашто треба да се прочита анализата на колешката Теодора Цветковска.

КАЗНУВААТ
Пишува:
Теодора Цветковска
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еказнивоста за нападите
врз новинарите и понатаму останува еден од
клучните проблеми за медиумската фела. Физичките напади бележат пад, но само во
последните две години биле
регистирани повеќе од десет
вербални напади врз новинари.
Кај поголемиот дел од нападите се работи за закани упатени
на социјалните мрежи. Иако по-

веќето напади се пријавени во
Министерството за внатрешни
работи или во Основното Јавно
Обвинителство само еден од
заканувачите е казнет од судот.
Ист е и случајот со нападите
врз новинарите низ годините,
за што и сведочат колегите со
кои разговаравме.
„Стигнав до собраниското
бифе, каде во затемнета просторија седеа неколумина колеги. Се сетив дека моето семејство е потресено. Морав да
им се јавам и да ги смирам. Лажејќи ги, им велев: „Добро сум,
на безбедно, немам батерија, ќе

родниот ден за запирање на неказнивоста на нападите врз новинарите - 2 ноември“ - дека правда мора
да има.
НА ПРОТЕСТ ПРОТИВ ПОЛИЦИСКА
БРУТАЛНОСТ - ПОЛИЦИСКА
БРУТАЛНОСТ, НОВИНАРИТЕ
КОИ БЕА ПОВРЕДЕНИ
„НЕВИДЛИВИ“ ПРЕД ЗАКОНОТ

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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(Фото: Ивана Настеска)

се јавам пак“. Истото им го повторував и во следните неколку часа
додека животите ни висеа на конец,
а наоколу се слушаа гласови „Убиј
го“, се слушаа истрели од куршуми и
димни бомби, додека се гушевме во
чад. А всушност се прашував, дали
воопшто ќе преживееме?“
Ова е само дел од потресното
сведоштво на новинарката Наташа
Стојановска за крвавиот 27 април,

2017 година. Навидум уште еден
работен ден поминат во следење на
маратонска собраниска седница. Но,
во 19 часот тој четврток, толпата која
со денови протестираше пред Собранието упадна во зградата. Новинарите кои се подготвуваа за линковско
вклучување во вестите, пробуваа да
спасат „жива глава“, а истовремено
да и раскажат на јавноста што се
случува. Неколку часа поминати во

ССНМ, ЗНМ и дел од новинарите кои беа жртви при насилниот упад во Собранието
на 27 април 2017 година

страв за својот живот, пукотници,
повредените пратеници и новинари, сниматели и фоторепортери беа
евакуирани. За два дена јавното обвинителство му нареди на МВР да
приведе 15 лица, дел завршија со
притвор, затворски казни, а дел се
„спасија“.

И додека за настаните од 27 април пратениците ја добија правдата, правдата за новинарите извиси.
И по четири години новинарските
организации и новинарите кои беа
жртви тој кобен четврток мораа да
испратат порака од пред Основното
Јавно Обвинителство, на „Меѓуна-

На 5 мај 2015 година кога беше
објавена „бомбата“ за убиството на
младиот Мартин Нешковски, илјадници граѓани излегоа на протест
на скопските улици. На протестот
беше пробиен и полицискиот кордон, при што повеќе демонстранти
беа физички нападнати од полиција. Први на удар и во овој случај
се најдоа медиумските екипи кои
известуваа од протестот. Меѓу нив
е и новинарот Бојан Шашевски, кој
во тоа време работеше во веб - порталот мкд.мк.
Во моментот кога кога се обидел да ја покаже прес-картичката
на полицијата, која што како вели
за време на целиот протест му била
закачена околу вратот, и да им
објасни дека е таму како новинар место разбирање, добил силен удар
од пендрак и едвај се задржал на
нозе.
„Дел од полицајците ги туркаа
луѓето во околните влезови. Влечеа
за коса по асфалт, ги газеа и удираа на земја и без пружан отпор.
Вриштеа девојки, а единиците маваа по нивните дечковци. Страшно!
Повторно пробав да снимам. Повторно удар по грб - „бегај, назад“, се
дереше еден полицаец. Не дозволуваа да им се приближи човек на
5-10 метри. Видеоматеријал од полициската бруталност беше непожелен, на протест против полициска бруталност, се случи полициска
бруталност “, вели Шашевски.
Веднаш по нападот кога успеал
да се извлече од пред Влада, отишол во болница. Со зуење во главата и болки на нозете и грбот, Шашевски следниот ден останал дома.
Веќе утредента се упатил во полициската станица Беко да го пријави
случајот. Меѓутоа такво нешто не
му било дозволено.
„Полицаецот кој беше на смена
ми рече да одам да се „разберам“
во внатрешна контрола, не сакаа
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да направат записник, ми ја зедоа
личната карта за да запишат кој се
осудува да пријави. Значи јас како
нападнат новинар и другите колеги дека сме добиле „ќотек“ на 5
мај 2015, немам никаков документ
од државата. Не постоиме ниту
во еден државен регистар. Не има
само во извештаиите на невладините и на новинарските организации
од државава и од странство“, раскажува Шашевски.
ЗАБРАНА ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД ЈАВЕН
ПРОСТОР КАКО ДОБРЕДОЈДЕ
ВО НОВИНАРСКАТА ПРОФЕСИЈА

Бојан Шашевски, новинар - фотографиран на 5 мај 2015г, веднаш по нападот
од полицијата

БИЛТЕН

ИЗМЕНИТЕ НА КРИВИЧНИОТ
ЗАКОНИК ЧЕКААТ НА РЕД
ВО СОБРАНИЕ

Вања Мицевска од Канал 77
раскажува дека како некој што бил
„тазе“ во новинарството во град
од внатрешноста, тие случувања и
биле интересен предизвик и ги следела и известувала за нив.
„Едно попладне кога заврши
протестот на „Шарената револуција“ се упатив кон местото каде
што требаше да почне контрапро-
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Според статистиките со кои
располага ЗНМ само лани регистрираше 14 напади врз новинари
од кои повеќето од нив онлајн. Оваа
бројка е голем скок за разлика од
2019 кога за целата календарска
година биле регистрирани само четири инциденти.
Поради ваквата пракса на неказнивост на нападите врз новинарите, новинарските организации со
години бараат измени на кривичниот законик. Владата преку Министерството за правда се согласи
да се пристапи кон измени на Кривичниот законик со кои закана или
физички напад врз новинарите и
медиумските работници ќе се гонат
по службена должност.

Во јули годинава министерот
за правда Бојан Маричиќ соопшти
дека нападот врз новинар ќе се смета како напад врз службено лице со
воведување ново кривично дело.
„Со новото дело демнење предвидуваме строги санкции за вознемирување и преку интернет, нешто
што, за жал, се случува сè почесто.
Сега тој што неовластено ќе следи, прогонува или на друг начин се
меша во личниот живот на друго
лице или со него воспоставува или
се обидува да воспостави несакан
контакт, со движење во просторот каде што се наоѓа тоа лице, со
злоупотреба на личните податоци, со користење средства за јавно
информирање и други средства за
комуникација или на друг начин
психички го малтретира, вознемирува или застрашува, ќе се казни со
глоба или со затвор до три години“,
потенцираше Маричиќ.
Министерот на прес-конференцијата објави и измени на повеќе
закони, меѓу кои и на Законот за
граѓанската одговорност, со кој значително се намалува висината на
казните што медиумите и новинарите би ја платиле како отштета за
клевета и навреда. Од максимални
2.000 евра, со измените оваа сум се
спушта до максимални 400 евра.
Иако законот во Собранието
беше поднесен од страна на Министерството за правда во јули и
август , се уште чека во Собранието заедно со другите закони од кои
директно е загената медиумската
фела.
За сериозноста на неказнивоста
на нападите врз новинарите порака
стигна и во Извештјот на Европската комисија за Северна Македонија
за 2021 година во коj пишува дека
е потребно е спроведе пристап за
нулта толеранција во врска со заплашување, закани и акти на насилство врз новинарите во остварувањето на нивната професија и да
се обезбеди сторителите да бидат
изведени пред лицето на правдата.
Случаите на физичко и вербално
насилство и закани кон новинари и
медиумски работници се зголемија,
додека нивните работни услови,
особено работничките и социјалните права, остануваат тешки.
Фото 1: Пиксабеј
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Пред пет години, Штип беше
еден од првите градови во кои
почнаа да се одржуваат протестите од „Шарена револуција“, по
што почнаа и контрапротестите на
Граѓанското движење за обнова на
Македонија – ГДОМ.

тестот. Настанот беше на јавен
простор и се обидов да направам
фотографија, но луѓето од првите
редови не ми дозволија. Им укажав
дека сум новинар, но повторно ми
порачаа да заминам, а истото и со
поглед ми го укажа и еден од полицајците кои беа таму“, вели Мицевска.
Таа ја носела својата новинарска
легитимација, на која јасно било наведено името на нејзиниот матичен
медиум и сакала да ја покаже на
полицаецот, но службеникот сепак
не се согласил и исто како и контрапротестирачите, како што раскажува Мицевска, бил на мислење дека
треба да си замине, за разлика од
останатите претставници на медиумите кои беа таму.
„Не инсистирав и си заминав,
па во јавувањето во вестите не известив за настанот, туку за моето
бркање бидејќи навистина не е основано новинар да биде избркан од
јавен настан и поддржан во тоа од
полициски службеник,“ Мицевска.
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Пишува: Игор Стефановски
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70%

од медиумските
Дури
работници известуваат од кризи
без да имаат осигурување
во случај на повреда

оени конфликти, поплави, пожари, протести, а изминатата
година и во време на пандемија
– во сите овие кризни состојби новинарите, фоторепортерите, како и
снимателите се на првиот фронт за
да ја информираат јавноста. Анкетата на Самостојниот синдикат на
новинари и медиумски работници
(ССНМ), покажува дека новинарите
и преостанатите медиумски работници најмногу работеле во пандемија, дури 90% , а најмалку, односно
16% известувале од воен конфликт.
Известувањето за време на криза има влијание врз менталното
здравје на медиумските работници,
покажува анкетата на ССНМ. Дури
61% од испитаниците дале позитивен одговор на прашањето дали
влијае известувањето во кризини
состојби врз менталното здравје,
додека 39% одговодиле дека тоа
не влијае врз нив. Медиумските работници по известувањето за време
на кризна состојба појаснуваат дека
се соочуваат со несигурност, страв,
анксиозност, осаменост, несоница,
замор, страв од напад или болести...
Како ваков пример кој уште е
„свеж“ кај медиумските работници,
се издвојуваат низата протести во
пролетта 2017 година на иницијативата „За заедничка Македонија“ на
кои беа заплашувани и напаѓани медиумски работници, вклучително и
на 27 април истата година кога толпата упадна во Собранието, а животот на новинарите, фоторепортерите и на снимателите беше доведен
во прашање.
„Ова е работа која не се остава во
канцеларија, туку се носи со себе“.
Вака седмата сила ја опишува новинарската должност. Дома, покрај
информации, изминатата година
дел медиумските работници за жал
го донесоа и еден од најголемите
непријатели на луѓето, заразата од
Ковид – 19. Ако пред една година
попмезно беше соопштена информацијата од првиот заразен новинар
и тоа директно од Владата, сега на
прсти се бројат оние кои не се соочиле со вирусот.
„Стресот се зголеми, од една
страна поради тоа што на дневно
ниво известувам за новозаразени,
починати, од друга страна ризикот
од одење на терен, меѓу луѓе, да

не се заразам јас, па да ја пренесам
заразата... Во секој случај мислам
дека никој не може да остане рамнодушен на тоа што го гледаме секојдневно. Со стресот, дојде и нервозата, чувството на страв, па дури и
паника“, вели еден од анкетираните
новинари.
А, самата ситуација и будното
око на јавноста, ги остави новинарите и медиумските работници без
слободно попладне. Доцните прес
– конференции на кои лани се соопштуваа информациите за актуелната ковид состојба, дополнително ја
зголеми задачата и улогата на медиумските професионалци.
„Со пандемијата и работењето
дома, се чувствував дека 16 часа бев
онлајн, немаше одредено работно
време, вестите нон-стоп стигнуваа.
Домашните не го сфаќаа тоа, а јас сè
повеќе и повеќе се трошев. Сега сум
„прегорен“, а понекогаш се прашувам и дали новите вести вредат кога
се чувствувам така“.
Снимателите, без кои ќе ги нема
видеата на телевизиските вести,
алармираат дека институциите не
им овозможуваат услови за работа
во време на пандемија. Најчесто се
соочуваат со немањето доволно растојание за заштита од вирусот, а ваквите пропусти ги прават одредени
институции.
„Страв да не се заразам бидејќи
нема НИКОГАШ реално решение за
нас снимателите. Премногу тесни
простории и слично“, вели снимател
во анкетата на ССНМ.
Карантините како првентивна
мерка за заштита од вирусот беа
дел од мерките за спречување на
ширењето на вирусот. За некои тоа
беше спас од повеќе работа, за други, пак, дополнитени обврски. Во
втората категорија беа дел од медиумските работници, некои и во време на полицискиот час мораа да ги
извршуваат своите работни должности, а слободно време, речиси и
да немаа.
„Пандемијата ме изолираше
целосно од теренот, а тоа е најлошото што може да му се случи на
репортер. Дополнително со воспоставување на пракса за работа од
дома и следење на пресови и друго
онлајн, го измести целосно работното време, особено кога на сила беа
карантините, практично бевме по
цел ден на работа, оти нели ‘секако
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БИЛТЕН

На прашањето "Дали сметате дека
вашиот работодавец ви обезбедил услови да се чувствувате безбедно при ваквото известување?" 57% од испитаниците одговориле
негативно

ДА
43%
НЕ
57%

вртина од анкетираните им било платено корона тестирање. Половина
медиумски куќи не ги исплатиле вработените во периодот кога биле во
изолација. Додека 85% од анкетираните медиумски работници одговориле дека од работодавачот за време на пандемијата добиле заштитни
маски, медицински ракавици, како и
средства за дезинфекција.
Од почетокот на пандемијата
досега, мал дел од медиумските работници добиле и пониски месечни
примања. Тоа е случај со 10% вработени во медиумите кои добиле помала плата. Таа била намалена меѓу 5 и
30% во време на пандемија. Најголем
дел од медиумските работници одговориле дека платата им била скратена за 30%, а на некои помала за 5, 15,
односно 20%. Само еден испитаник,
одговорил дека платата прво му била
намалена, па зголемена. Околу 36%
од новинарите во анкетата на ССНМ
одговориле дека познаваат колеги
во вакви ситуации да се пласираат информации
само од официјални ли
од нивната или од друга медиумска
куќа кои во
од одговорите се однесуваат за заштита од Ковид
– време
19. на пандемија го изгубиле своето работно место.
Ваквата ситуација со медиумите
Најголем дел од медиумските работници информациите
во време на к
во Македонија 73% од медиумскиработници
сметаат декаво
нема
да
од официјални канали, вака одговориле 85% те
од
испитаници
анкетат
се промени. Преостанатите 27%, пак
се изјавите за медиумите, па следат јавните податоци,
сведоци,
лични
очекуваат промени,
а дел од нив дури
кон полошо.на
Стандардот,
веќе е пад- е „Ф
документи... Од социјалните мрежи најголеми избор
новинарите
нат, оценува новинарка во анкетата:
извор го користат дури 54%, а најмалку се користи
социјалната
„
„На полошо,
со драматичномрежа
убрзан пад на стандардите. Ако треба
9%.
да изнесам заклучок, тогаш би рекла
дека пандемијата фрли рефлекторно
Медиумските работници своите извори најмногу
ги проблемите
обезбедуваат
светло врз
со етичките прек
и професионалните
стандарди
на
телефон, а најмалку преку мрежата „Slack“. Како
комбинации
се корист
штета на граѓаните. Практично, пани „WhatsApp“, како и електронска пошта.
демијата го легитимираше дното, и
непочитувањето на стандардите го
направи пракса“.
Избор за комуникација:
Одбрале:
Повеќе од половина медиумски
работници
кои ги анкетираше ССНМ
Телефон
93%
би ја напуштиле професијата доколку имаат можност да влезат во други
Viber
59%
професионални води. На прашањето
дали би ја напуштиле професијата, 60%
Email
52%
дадоа позитивен одговор, додека преWhatsApp
34%
останатите 40% не размислуваат да ја
напуштат медиумската професија.
Skype/Zoom
19%
Анкетата е спроведена електронски и во беа вклучени 149 медиумски
Signal
13%
работници. Во анкетата најмногу се
застапени новинарите (59,06%), поSlack
2%
тоа уредниците (14,76%), снимателите (9,40%), фоторепортерите (4,03%),
*Во анкетата се одбираа
вработените во ТВ режија (6,71%),
повеќе одговори
како и монтажерите (6,04%).

БИЛТЕН

"Дали вашиот работодавец ви има
обезбедено осигурување во случај
на овред на работното место?

ДА
29,5%
НЕ
70,5%

Фото: Пикселс

нема што да правиш дома во карантин’“.
И во вакви услови на известување најголем дел од медиумските
работници сметаат дека нивниот работодавец не им обезбедил услови
за да се чувствуваат безбедно при
кризно известување. Овој став го застапуваат 57% медумски работници,
додека спротивното го сметаат 43%
од анкетираните. ССНМ дојде до
алармантен податок од оваа анкета,
кој покажува дека една третина од
испитаните медиумски работници
не се осигурани во случај на повреда
на работно места. Таков е случајот со
70% медиумски работници, додека
30% имаат осигурување при работа.
На прашањето на ССНМ дали постои официјален протокол во редакциите за начинот на известување при
кризи, 81% од медуимските работници дале одговор дека такво нешто
немаат, додека 19% одговориле
позитивно. Од анкетираните медиумски работници кои дале одговор
дека во нивната редакција постои
официјален протокол за известување
во кризи, само 8% нѝ појаснија за каков протокол станува збор. Само во
една редакција постои протокол што
го изработиле со помош на меѓународна организација. Во вакви ситуации во редакциите се користат и протоколите на ЗНМ и СЕММ за заштита
од пандемијата, протоколи за заштита при пожар, додека за протести се
насочуваат на насоките од МВР. Во
некои редакции има само насоки во
смисла да се одбегне сензационализам при известување во кризи, се прават проценки за праќање на терен,
а во вакви ситуации да се пласираат
информации само од официјални
лица. Најголем дел од одговорите се
однесуваат за заштита од Ковид – 19.
Најголем дел од медиумските работници информациите во време на
криза ги добиваат од официјални канали, вака одговориле 85% од испитаници во анкетата. Како втор избор
се изјавите за медиумите, па следат
јавните податоци, сведоци, лични
извори, документи... Од социјалните
мрежи најголем избор на новинарите
е „Фејсбук“, кои како извор го користат дури 54%, а најмалку се користи
социјалната мрежа „Инстаграм“, само
9%.
Медиумските работници своите извори најмногу ги обезбедуваат
преку повик на телефон, а најмалку

преку мрежата „Slack“. Како комбинации се користат мрежите „Viber“ и
„WhatsApp“, како и електронска пошта.
Според најголем дел од медиумските работници известувањето од
пандемија најтешко влијае и тоа од
неколку аспекти. Психолошки и емотивен импакт на кризата; грижата од
губење работа односно финасиски
проблеми; имаат интензивна и исцрпувачка работа; социјална изолација;
ризик од изложеност на вирусот. Во
анкетата, медиумските работници
оценуваат дека е тежок и процесот
при покривање на прес – конференции, како и интервјуа кои најчесто се
реализираат преку видео – врска, наместо со физичко присуство.

Најголем дел од анкетираните
медиумски работници во време на
пандемија имале комбинирана работа, од дома и од канцеларија – 44
проценти, додека 41 процент работеле само од канцеларија. Преостанатите, пак, своите работни обрски
ги обавувале од дома.
Во услови на пандемија, газдите,
како и менаџерите на медиумите на
овие работници најмалку им понудиле психолошка поддршка. Само 9%
од анкетираните медиумски работници одговориле дека добиле ваква
поддршка. Мал е и бројот на газди
кои го платиле тестирањето за Ковид – 19 за вработените медиумски
работници - на помалку од една чет-

Според најголем дел од медиумските работници известувањето од пан
влијае и тоа од неколку аспекти. Психолошки и емотивен импакт на кри
губење работа односно финасиски проблеми; имаат интензивна и исцр
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Демнење на новинарите: Да се стави крај
на неказнивоста на незаконскиот надзор

Б

казнето да демнат, проблемот нема
да престане.
Сè почесто користен како тактика фокусирана на ласер, оружје
за заплашување, внесување страв и
парализирање на работата на новинарите, овој вид на надзор ги става
во ризик изворите и ги попречува
новинарите да ни дадат информации за да го разоткријат криминалот и корупцијата и да зборуваат за
моќта на вистината.
„Не мислам дека владата има
проблем со новинарите како поединци. Владата има проблем со народот. Сака да продолжи да прави
злосторства во сенка за никој да не
ги открие тие факти или да поставува прашања за тоа. А новинарите се
тие што го расипуваат овој план“,
вели азербејџанската новинарка,

Производот на израелската групација НСО, ги инфицира телефоните
на целите, изложува податоци, па
дури и добива пристап до камери
и микрофони. И покрај тврдењето
на компанијата дека ги проверува
клиентите врз основа на нивните
досиеја за човекови права, таа го
продаде „Пегазус“ на авторитарни
режими, но и на земји како Мексико, каде што во целите се опфатени
медиумски фигури, владин научник
и меѓународни истражувачи за човекови права - обединети со јавно

БИЛТЕН

Членовите на IFEX долго време предупредуваат
на опасности од малициозен софтвер како
„Пегазус“. Производот на израелската NSO Group,
ги инфицира телефоните на целите, изложува
податоци, па дури и добива пристап до камери и
микрофони. И покрај тврдењето на компанијата
дека ги проверува клиентите врз основа на
нивните досиеја за човекови права, таа го продаде
„Пегазус“ на авторитарни режими
во постојано растечкиот арсенал
што се користи против новинарите
и активистите за човекови права.
Всушност, надзорот во овој контекст е еквивалентен на следење.
Погубна активност која лесно може
да премине од онлајн вознемирување до физички напади. Едноставно е нелегално и непропорционално ги погодува оние кои се меѓу
најранливите, без разлика дали е во
прашање пол, сексуална ориентација, раса или етничка припадност.
И ако им се дозволи на луѓето не-
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Севињ Ваќифќизи.
На Меѓународниот ден за ставање крај на неказнивоста на злосторствата против новинарите, ден
за кој се залага ИФЕКС, надзорот
треба да биде во преден план, како
тактика што ја загрозува безбедноста на новинарите и да привлече
внимание на тоа како неказнивоста создава услови под кои ќе продолжи да напредува.
Членовите на ИФЕКС долго време предупредуваат на опасности од
малициозен софтвер како „Пегазус“.

поставени предизвикувачки прашања до владата.
Личното влијание на таквиот
надзор може да биде поразително.
„Кога зборувате, гледате или
правите нешто со некого во вашата
куќа или во кафуле или каде и да
сте, тие се таму и ве слушаат, гледаат сè што правите. Сè што правите

БИЛТЕН

лагодарение на работата на
новинарите, прво беа разоткриени злосторства на државниот надзор. Сега, пак, тие се
меѓу оние кои се демнеени, пишува
платформата за борба за слобода
на говор Ифекс. Знаеме дека прашањата околу дигиталниот надзор
се комплицирани. Технолошката
страна на употребените алатки и
средствата за нивно заобиколување
се комплицирани. Повлекувањето на цврста линија меѓу она што
може да биде прифатливо да помогне да се обезбеди нашата лична
безбедност и она што ги турка нашите општества на територијата на
Орвел е, исто така, комплицирано.
Како што ни покажуваат откритијата на проектот „Пегазус“, нелегалното следење е најново оружје

Како што ни
покажуваат
откритијата на
проектот „Пегазус“,
нелегалното следење
е најново оружје во
постојано растечкиот
арсенал што се користи
против новинарите
и активистите
за човекови права.
Всушност, надзорот
во овој контекст
е еквивалентен на
следење
во вашата спална соба, туш, во вашата кујна, во вашата канцеларија
со вашите пријатели или кој и да
е“, смета мексиканската новинарка
Кармен Аристеги.
„И членовите на моето семејство се жртви. Изворите се
жртви, луѓето со кои сум работела,
луѓето кои ми ги кажале нивните
приватни тајни се жртви“, се надоврзува азербејџанската новинарка Кадија Исмаилова.
На глобално ниво, најмалку 180
новинари беа избрани како цели на
„Пегазус“.
Децениите што мрежата ги вложи во промовирање на безбедноста
на новинарите потврдуваат дека таа
не може целосно да се постигне во
амбиент во кој што поединци или
држави можат да заплашуваат, да
се закануваат и да наштетат, а не да
одговараат. Во текот на целата година, членовите на ИФЕКС работат
за да ги изведат сторителите пред
лицето на правдата и да воспостават услови што на прво место ќе го
отежнат извршувањето на таквите
кривични дела.
Знаеме дека тоа е масовен потфат. И покрај тоа што се незаконски,
според меѓународното право за човекови права, актерите вклучени во
незаконски надзор речиси никогаш
не одговараат.
Предизвикот е да се идентификува каде да интервенираме, каде
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ници на она што се смета за „неопходно и пропорционално“ надгледување, до притисок врз државите
да усвојат меѓународни стандарди,
контроли на извозот на шпионски
софтвер, поддршка на превентивни
мерки како зајакнување и нормализирање на шифрирањето.
Да се стави крај на неказнивоста за незаконското следење мора
да биде дел од оваа иницијатива.
Играта е долга и не е за оние со
слабо срце, а станува уште и потешка кога се знае дека сторители
на злосторства се државите. Но, од
нашето искуство во барањето на
одговорност за физичките напади
врз новинарите знаеме дека овој
тип на постојана работа навистина
се исплати. Пред нешто повеќе од
една недела, дведецениското застапување од членката на ИФЕКС
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На глобално ниво,
најмалку 180 новинари
беа избрани како
цели на „Пегазус“.
Предизвикот е да се
идентификува каде да
интервенираме, каде
да ја трошиме нашата

енергија, каде можеме
да имаме најголемо
влијание во запирање
на оваа граблива
практика, вклучувајќи,
но не ограничувајќи
се на соочување со
корпорации и влади
кои овозможуваат
и учествуваат во
незаконското следење
на новинарите
- ФЛИП, од самата Џинет Бедоја
Лима и од многу други, доведоа до
пресуда на Меѓуамерикански суд за
човекови права дека во нејзиниот
случај има „сериозна, прецизна и
со постојани докази вмешаност на

државата во дејствијата на физичка, сексуална и психичка тортура
врз новинарот“. Оваа пресуда претставува важен преседан за целиот
регион.
Другата добра вест е дека од
наша страна имаме многу да црпиме. Постои огромна, глобална
мрежа на луѓе кои работат на различни полиња или се фокусираат
на различни прашања, но со комбинирани вештини, експертиза и

НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ ФОРМИРАА ИНСТИТУЦИЈА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА УБИЈЦИ НА
МЕДИУМСКИ РАБОТНИЦИ ПРЕД ЛИЦЕТО НА ПРАВДАТА

Трибунал во Хаг
за борба против
неказнивост
на убиствата
на новинари

Ниту еден
осомничен не
беше изведен
пред лицето
на правдата
во 81 отсто
од случаите во
изминатите 10
години, се вели
во извештај на
невладината
организација
Комитет за
заштита на
новинарите (CPJ)

„Проектот Пегазус“ - демократијата
под сајбер напад
(Фото: Amnesty International)

моќ што се потребни за да се осигура дека незаконското следење
нема да остане без предизвик, дека
оние што се прогласени за виновни
плаќаат цена и дека таа цена ефективно ги одвраќа другите. Сè додека продолжуваме да ги користиме
можностите како ИДЕИ за да се
здружиме, да соработуваме, да
учиме и да се поддржуваме едни
со други, да го креваме гласот и да
најдеме точки на стратешки притисок каде што можеме да имаме
вистинско влијание, може и ќе се
спротивставиме на злото на нелегалното следење на новинарите.
Фото: Pexels

На секои седум дена, статистички, се убива по еден новинар во светот поради својата работа пренесува
„Дојче веле“. Според „Репортери без
граници“ (РСФ), во 2020 година биле
убиени 50 новинари. Луѓето кои работат во медиуми се соочуваат со
оваа опасност во многу земји. И, згора
на тоа, нивните убијци се соочуваат
со неказнивост. Ниту еден осомничен не беше изведен пред лицето на
правдата во 81 отсто од случаите во
изминатите 10 години, се вели во извештај на невладината организација
Комитет за заштита на новинарите
(КЗН).
Овие две организации (РСФ и
КЗН) ги здружија силите со холанд-

ската невладина организација
Фри прес аанлимитед (ФПУ)
за да создадат Народен трибунал за убиени новинари во Хаг,
Холандија. Првото рочиште се
одржа на Меѓународниот ден
за ставање крај на неказнивоста на злосторства против
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да ја трошиме нашата енергија,
каде можеме да имаме најголемо
влијание во запирање на оваа граблива практика, вклучувајќи, но не
ограничувајќи се на соочување со
корпорации и влади кои овозможуваат и учествуваат во незаконското
следење на новинарите.
Надзорот е како ѕвер со многу
глави. Има повеќе влезни точки за
да се изврши промена, од работа на
политиката до поставување на гра-

новинарите (2 ноември). Локацијата и
името на ова ново тело беа внимателно
избрани. Хаг е седиште на Меѓународниот кривичен суд (МКС), а трибуналот
беше именуван за Постојан народен
трибунал, вонсудска институција основана во Болоња во 1979 година, за да
ги истражи и изнесе прекршувањата на
човековите права во светот пред суд.
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Новооснованиот
Народен Трибунал во
Хаг, според „Репортери
без граници“, има за цел
да истражи и направи
судска експертиза и да ги
повика на одговорност оние
влади кои не истражуваат
злосторства против
новинари

Транспарент кој повикува на правда стои покрај фотографијата на убиената новинарка Дафне Каруана Галиција на местото
каде што го загуби животот во Биднија, Малта. (Фото: Ројтерс)
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Хаг ќе прикаже три конкретни случаи
од Шри Ланка, од Мексико и од Сирија
- поточно убиствата на Ласанта Викрематунге (2009 година), на Мигел Анхел
Лопез Веласко (2011 година) и Набил
Ал-Шарбаџи (2015 година).
Повеќето луѓе никогаш досега веројатно ги немаат слушнато овие три
имиња. Но, зад секое име се крие индивидуална судбина и убиство кое не
е расветлено. Пример е убиството на
мексиканскиот новинар Мигел Анхел
Лопез Веласко.
Лопез Веласко беше колумнист во
весникот „Нотивер“, во мексиканската
сојузна држава Веракруз. Пишуваше
за организиран криминал, за фемицид
и за корупција. Група на убијци, рано
утрото на 20 јуни во 2011 година, насилно влезе во неговиот дом при што
Лопез Веласко, неговата сопруга и
21-годишниот син загинаа во нападот
во кој беа испукани над 400 куршуми
од автоматски пушки. Сторителите
никогаш не беа изведени пред лицето
на правдата.

СПЕЦИЈАЛЕН ПРЕТСТАВНИК НА ОН
ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА НОВИНАРИТЕ?
Обединетите Нации (ОН) сè уште
една неочекувана цел на оваа иницијатива, признава Кристијан Михр.
„Репортери без граници“ веќе неколку
години повикуваат на создавање на
специјален претставник на ОН за безбедност на новинарите.
„Тоа, се разбира, е цел што ја поддржуваат многу држави во светот. Во
2016 година, германскиот парламент
стана првиот во светот кој го поддржа
назначувањето на ваков вид на комесари“, вели Михр.
Според тоа, Трибуналот, додава
тој, „е дел од нашите напори да ги убедиме ОН за итната потреба од назначување на специјален претставник“.
„Она што недостасува е постојан
инструмент за да се овозможи спроведување на истраги на меѓународно
ниво“, потврди Ајрин Кан, специјален
известувач на ОН за слободата на из-

КОЛУМБИЈА КАКО ПОЗИТИВЕН
ПРИМЕР
Сè додека назначувањето на специјален претставник на ОН за безбедност на новинарите е блокирано од
отпорот на голем број на влади, поддржувачите на слободата на печатот ќе
мора да се задоволат со мали победи
на регионално ниво - победи кои докажуваат дека постојана институција е
во позиција да ги потсети владите на
нивните одговорности. Случајот со колумбиската новинарка Жинет Бедоја
Лима е еден неодамнешен пример.
Во средината на октомври, Меѓуамериканската комисија за човекови
права (МАКЧП) донесе одлука дека
колумбиската држава ја дели одговорноста за киднапирањето, силувањето
и тортурата на новинарката во 2000
година. Покрај тоа, оваа комисија објави дека имало сериозни пропусти во
постапката на случајот. Тоа беше силен удар за владата на конзервативниот претседател Иван Дуке. Комисијата
припаѓа на Организацијата на американски држави (ОАС) и ги истражува
прекршувањата на човековите права
во регионот.
Новоформираниот хашки Трибунал против убиства на новинарите ќе
одржи три рочишта меѓу јануари и
март во 2022 година. Завршните обраќања се закажани на 3 мај во 2022
година, што се совпаѓа со Светскиот
ден на слобода на медиумите. За Џоел
Сајмон, извршен директор на Комитетот за заштита на новинарите (КЗН),
пресудата е веќе евидентна.
„Владите покажаа недостаток на
политичка волја во однос на решавањето на овие случаи и последицата
е оти глобалниот проток на информации е поткопан, дека се попречуваат
критичните новинарски информации,
дека се убиваат новинари и дека убијците не се изведени пред лицето на
правдата. Цензурата се остварува преку убиство“, вели Сајмон.
Фото: Pexels
Фото: Дојче Веле
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Новооснованиот Народен трибунал во Хаг, според „Репортери без граници“, има за цел да истражи и направи
судска експертиза и да ги повика на одговорност оние влади кои не истражуваат злосторства против новинари.
„Глобалниот проблем што сакаме
заеднички да го решиме е неказнивоста на убиствата на новинарите“, изјави
извршниот директор на РСФ, Кристијан
Михр за „Дојче веле“. Тој додаде дека
Трибуналот не е кривичен суд во однос
на меѓународното право, туку наместо
тоа, неговата цел е да ја подигне јавната свест.
Иницијативата, исто така, има
за цел да изврши притисок врз оние
влади кои се на врвот на глобалниот
индекс на неказнивост на КЗН што ги
истакнува земјите во кои се убиваат новинари, а убијците се ослободуваат од
одговорност. Тие држави се Сомалија,
Сирија, Ирак, Јужен Судан, Авганистан,
Мексико, Филипини, Бразил, Пакистан,
Бангладеш и Русија.
Симболичното сослушување во

разување во нејзиното обраќање при
отворање на Трибуналот во Хаг. Сепак,
таа веднаш предупреди дека „поставувањето на независен истражен механизам може да биде комплицирано“.
Наместо тоа, таа предложи еден вид
на работна група од експерти, како
привремено решение, во која би влегле форензичари и други специјалисти
кои би можеле да ги повикаат постоечките институции на ОН.

ЗАГРИЖУВАЧКА Е СОСТОЈБАТА НА НОВИНАРИТЕ И МЕДИУМСКИТЕ РАБОТНИЦИ ВО АВГАНИСТАН ПО СМЕНАТА НА ВЛАСТА

Талибанците напаѓаат новинари кои
известуваат за протести на жените

БИЛТЕН
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Милитанти
претепаа
неколку
новинари
на печатени и на
електронски
медиуми со цел
да ги спречат да
известуваат за
протестот на
жените што се
одржа во Кабул
на 21 октомври
на кој се барааше
„работа, леб и
образование“

Н

а 21 октомври, талибанските милитанти нападнаа неколку новинари
кои известуваа од протест во Кабул во
организација на група жени кои бараа
„работа, леб и образование“. Меѓународната федерација на новинари (МФН)
и нејзината членка - Асоцијацијата на авганистански независни новинари (АИЈА)
изразија сериозна загриженост за нападите и ги повикаа талибанците да ги
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Протестот
беше организиран
како одговор на брзото
влошување на правата на
жените во Авганистан,
вклучувајќи го правото на
образование и правото на
работа по преземање на
земјата од талибанците во
средината на август. Потоа
следуваше и затворање
на авганистанското
министерство за женски
прашања на 16 септември,
што беше заменето со
контроверзно
„министерство
за доблест“

Талибанците употребија боева муниција,
палки и камшици
против демонстрантите, соопштија ОН
(Фото: Ројтерс)

Жените држат плакати и извикуваа слогани
против талибанците на
20 август 2021 година
во Истанбул, за време на
протестот во знак на
солидарност на авганистанските жени во Авганистан откако Талибанците ја зазедоа земјата.
(Фото: Озан Косе / АФП)
Авганистанските жени
извикуваат слогани и држат плакати за време на
протестот за правата
на жените во Кабул на 21
октомври.
(Фото: Булент Килиц /
АФП)
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почитуваат медиумите, слободата на изразување и правата на жените.
Во текстот кој го објави Межународната федерација на новинари се вели
дека талибанските милитанти претепаа
неколку новинари од печатени и од електронски медиуми со цел да ги спречат да
известуваат за протестот на жените што
се одржа утрото на 21 октомври во Кабул. Во видеото што го доби МФН се гледа како членови на талибанците удираат
новинари со тупаници и со клоци. Странски новинар, кој известувал од протестот,
бил удрен со кундак од пушка, со клоци
во грбот и со тупаница. Според АИЈА,
меѓу нападнатите биле фоторепортерот
на АФП, Булент Килич и репортерот на
авганистанската новинска агенција Шафиула Какар.
Протестниот митинг на кој присуствуваа околу 20 жени беше организиран како одговор на брзото влошување
на правата на жените во Авганистан,
вклучувајќи го правото на образование
и правото на работа по преземање на
земјата од талибанците во средината на
август. Потоа следуваше и затворање на
авганистанското министерство за женски
прашања на 16 септември, заменувајќи го
со контроверзно „министерство за доблест“.
Новинарите кои известуваа од претходните протести на 7 и на 8 септември
беа, исто така, нападнати, а милитантите
уапсија и повеќе од 14 медиумски работници кои „покриваа“ антипакистански и
женски протести во Кабул.
Според истражувачки извештај на
Авганистанската национална новинарска
унија (АНЈУ), како одраз на моментната
ситуација на авганистанските новинари
и медиумски работници во Авганистан,
над 70 отсто од анкетираните новинари
изјавиле дека добивале закани по талибанската окупација.
„Иако официјални лица ветија дека
повеќе ќе нема насилство врз новинари,
воениот напад врз новинарите за време на протестите беше алармантен и
застрашувачки. АИЈА ги повикува безбедносните органи, покрај казнување на
сторителите на инцидентот што се гледа
на сликата, да ги преземат неопходните
мерки за да се обезбеди континуитет на
информативната работа“, се вели во реакцијата на АИЈА во врска со споменатите
инциденти.
Се огласи и МФН од каде нагласија
дека „нападот на талибанците врз новинари во обид да ги спречат да покриваат
протестни митинзи е против слободата
на печатот и изразувањето“ и ги повикаа талибанците „да се придржуваат до
својата посветеност на слободата на печатот, независноста на медиумите и правата на жените“.
Фото: Булент Килиц / АФП

ОФИЦИЈАЛЕН
МИНСК
СО ЗАСИЛЕНА
РЕПРЕСИЈА ВРЗ
МЕДИУМИ И
ГРАЃАНСКОТО
ОПШТЕСТВО
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Интернет корисниците известија
дека сајтовите за вести не се
отвораат, за подоцна да добијат
порака која укажува дека пристапот
е ограничен. Сепак, до сајтовите сè
уште може да се пристапи преку
виртуелни приватни мрежи (Випи-ен) што можат да ги користат
луѓето за да ги заобиколат
владините ограничувања

Белорускиот моќник Лукашенко „покажа дека нема да застане
пред ништо за да ја задржи својата власт во борбата против сопствениот народ“. рече генералниот директор на „Дојче веле“, еден
од трите погодени информативни сајтови. (Фото: RFE/RL)
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Б

елоруските власти го блокираа пристапот до германскиот државен радиодифузен сервис „Дојче веле“ и Current
Time, мрежа на руски јазик што
ја води Радио Слободна Европа
(РСЕ) во соработка со „Гласот на
Америка“, во услови на засилена репресија врз медиумите и
граѓанското општество по минатогодишните спорни претседателски избори, пишува РСЕ.
Министерството за информации на 28 октомври соопшти
дека двете интернет-страници
за вести, како и онаа на белорускиот весник „Нови Час“ биле
блокирани поради ширење
на содржини кои белоруските
судови ги сметаат за „екстремистички“.
Интернет корисниците
известија
дека сајтовите за вести не се
отвораат, за подоцна да добијат
порака која укажува дека пристапот е ограничен. Сепак, до сајтовите сè уште може да се пристапи преку виртуелни приватни
мрежи (Ви-пи-ен) што можат да
ги користат луѓето за да ги за-

БИЛТЕН

Министерството за информации
на 28 октомври соопшти дека две
интернет-страници за вести,
како и онаа на белорускиот
весник „Нови Час“ биле блокирани
поради ширење на содржини кои
белоруските судови ги сметаат
за „екстремистички“

Белорусија
блокира три сајта
во најновата
акција против
„екстремистички“
медиуми
обиколат владините ограничувања.
„Министерството за информации, во рамки на своите овластувања, ќе продолжи да ја
следи усогласеноста со националните регулативи и има намера да продолжи да носи одлуки
кои се насочени кон заштита
на информативниот простор
на земјата“, изјави првиот заменик-министер за информации,
Андреј Кунчевич за државната
новинска агенција „Белта“.
Претседателот
на
РСЕ,
Џејми Флај го осуди потегот за
блокирање на „Current Time“ и
вети дека ќе продолжи да обезбедува информации за белорускиот народ.
„Обидите на режимот на Лукашенко да го криминализира
новинарството немаат граници
и сега го лишуваат белорускиот
народ од уште еден независен
извор на вести и информации. И
покрај континуираниот напад на
Лукашенко, РСЕ и Current Time
ќе продолжат да обезбедуваат
објективно известување за народот на Белорусија“, рече тој.
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Генералниот директор на „Дојче веле“, Петер Лимбург рече дека
блокирањето на радиодифузерот
поради ширење на екстремистички
материјал е „апсолутно смешно“.
„Лукашенка покажа дека нема
да застане пред ништо за да се одржи на власт во борбата против сопствениот народ“, рече Лимбург.
Десетици новински интернет
страници во Белорусија се блокирани, а независните медиуми се
затворени како дел од сеопфатно-

смета дека 833 лица се политички
затвореници.
Властите, исто така, прогласија
стотици опозициски канали на „Телеграм“ и сајтови на социјалните
медиуми за „екстремистички“, а секој што работи или користи такви
страници може да се соочи со затворска казна или парични казни.
На 29 октомври, белоруското
Министерство за внатрешни работи
класифицираше три од најпопуларните опозициски канали на социјал-

ните медиуми во земјата како „екстремистички“ организации.
Новинската куќа НЕКСТА, која
работи од Полска, има три канали
на Телеграм, вклучувајќи го и НЕКСТА во живо, кој има 1,4 милиони
претплатници во земјата со 9,5 милиони жители.
„Денес во Белорусија се појавија
уште 1,4 милиони екстремисти. Министерството за внатрешни работи
ги препозна каналите НЕКСТА, НЕКСТА во живо и ЛУКСТА како „екс-
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то задушување на информациите
во екот на невидени протести што
дојдоа како последица на претседателските избори во август во 2020
година, на кои авторитарниот лидер Александар Лукашенко го доби
шестиот мандат. Опозицијата и Западот велат дека гласањето било
наместено за тој да остане на власт.
Владата на Лукашенко жестоко
го пресече продемократското движење, апсејќи илјадници луѓе и истиснувајќи ги повеќето врвни опозициски фигури надвор од земјата.
Центарот за човекови права „Вјасна“
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Властите, исто така,
прогласија стотици
опозициски канали на
„Телеграм“ и сајтови на
социјалните медиуми
за „екстремистички“,
а секој што работи
или користи такви
страници може да се
соочи со затворска
казна или парични казни

тремистички формации“. Тоа значи
дека може да се отворат кривични
случаи против создавачи, администратори и претплатници во Белорусија“, напиша НЕКСТА на Твитер.
Претходно, секој што повторно
објавуваше материјали од NEXTA
можеше да се соочи со парична
казна или притвор во траење од 30
дена. Но, новата класификација значи дека претплатниците може да
бидат кривично гонети за учество во
екстремистичка организација и да
бидат затворени до седум години.
Фото: Politico.eu

Фејсбук ги менува
правилата при напад
на јавни личности
на платформите
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Карикатура со белорускиот претседател
Александар Лукашенко,
застанат пред „чизмите“ на Путин (Фото:
Фејсбук/Франак Виачорка, советник на Светлана Циканускаја)

НАЈАВА ЗА ПОГОЛЕМА ЗАШТИТА НА АКТИВИСТИ И НОВИНАРИ
ОД ВОЗНЕМИРАЊЕ И МАЛТРЕТИРАЊЕ ВО ОНЛАЈН ПРОСТОРОТ

Компанијата
прави разлика меѓу
јавни личности
и останатите
корисници во
заштитата што ја
овозможува околу
онлајн дискусијата.
На пример, на
корисниците обично
им е дозволено да
повикуваат на смрт
на славна личност, сè
додека не ја означат
или директно ја
споменат. Сега,
според политиката
на Фејсбук, тие
нема да можат да
повикуваат на смрт
на приватно лице или
на новинар

Ф

ејсбук ќе ги смета активистите и новинарите како „неволни“ јавни личности и на
тој начин ќе ја зголеми заштитата
од вознемирување и малтретирање
кон тие групи, рече шефицата за
глобална безбедност на компанијата, Антигона Дејвис во неодамнешно интервју, пишува „Ројтерс“.
Компанијата за социјални медиуми, која повеќе дозволува критички коментари за јавни личности
отколку за приватни лица, го мену-

ва својот пристап кон вознемирувањето на новинари и „активисти за
човекови права“ за кои вели дека се
присутни во очи на јавноста поради
нивната работа наместо за јавните
личности.
Фејсбук е под лупа на глобалните законодавци и регулатори, во врска со практиките на модерирање
на содржината и штетите што се
поврзани со неговите платформи,
по интерните документи што завршија во јавност од свиркач и беа ос-

нова за сослушување во американскиот Сенат во текот на октомври.
Како Фејсбук, кој има околу 2,8
милијарди активни корисници месечно, ги третира јавните личности
и содржините објавени од нив или
за нив, е тема на интензивна дебата.
Во последните недели, системот за
„вкрстена проверка“ на компанијата, за кој „Волстрит Џурнал“ објави
дека е со ефект на ослободување
на некои високо профилирани корисници од вообичаените правила
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на Фејсбук, беше во центарот на
вниманието.
Фејсбук, исто така, прави разлика меѓу јавни личности и останати корисници во заштитата што
ја овозможува околу онлајн дискусијата. На пример, на корисниците
обично им е дозволено да повикуваат на смрт на славна личност
во дискусиите на платформата, сè
додека не ја означат или директно
ја споменат. Сега, според политиката на Фејсбук, тие нема да можат
да повикуваат на смрт на приватно
лице или на новинар.
Компанијата одби да споде-
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ли список со други категории на
„неволни“ јавни личности, но рече
дека тие се оценуваат од случај до
случај. Оваа година, Фејсбук најави
дека ќе отстранува содржини во
кои се слави, фали или исмева смртта на Џорџ Флојд, бидејќи тој се
сметал за неволна јавна личност.
Дејвис рече дека компанијата,
исто така, ги проширува и типовите на напади врз јавни личности
што ќе бидат забранети
на нејзините сајтови,
како дел од напорите за намалување на обемот

на напади со кои несразмерно се
соочуваат жените, обоените луѓе и
ЛГБТК заедницата.
Фејсбук повеќе нема да дозволува сериозна и несакана сексистичка содржина, погрдни сексистички фотошопирани слики/
цртежи или директни негативни
напади врз основа на изглед на некоја личност, на пример, во коментари на профил на јавна личност.

