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Пишува:  
Теодора Цветковска 

„нормалното“  
за кое сите молчат

Сексуалното  
вознемирување
во редакциите - 

Секоја втора 
новинарка 

е жртва на 
сексуално 

вознемирување 
покажува 
анкета на 

Меѓународната 
федерација на 

новинари (ИФЈ) 
објавена во 2017 

година во пресрет 
на Денот на ОН 

за спречување 
на насилство 

врз жените. Тоа 
би значело дека 

ако Вие како 
жена новинарка 

не сте или пак 
никогаш не сте 

биле жртва 
на сексуално 

вознемирување, 
тогаш колешката 

што седи до Вас 
во редакција го 

„искусила“ родово 
базираното 

вознемирување од 
колегите. 

https://ssnm.org.mk/vesti/%D0%B8%D1%84%D1%98-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%98%D0%B0-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B5-%D0%B6%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF
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Пет години подоцна редак-
циите не ја „ослободија“ 
жената од мизогиниот и 

сексистички наратив. „Светската 
асоцијација на издавачи на меди-
уми“ објави дека дури 41 процент 
од новинарките во светот биле 
жртви на секуслано вознемиру-
вање, а 80 проценти од случаите 
останале непријавени. 

На Меѓународниот ден на же-
ната ИФЈ објави резултати од две 
глобални анкети за проценка на 
работата на синдикатите и меди-
умските организации во справу-
вањето со онлајн вознемирување 
кои покажуваат дека две трети-
ни од испитаниците тврдат дека 
онлајн малтретирањето не било 
приоритет за нивните медиуми. 

„Премногу новинарки, особе-
но оние кои работат фриленс, се 
жртви на онлајн вознемирувања и 
ги напуштаат социјалните мрежи 
за да избегнат понатамошно воз-

немирување. Истражувањата по-
кажуваат дека медиумските орга-
низации имаат уште работа за да 
има побезбедни редакции, но  и 
да се воведат конкретни протоко-
ли за искоренување на овој  фено-
мен. Крајно време е да се воведат 
јасни механизми во медиумите за 
да се покаже нулта толеранција 
против злоупотребата на меди-
умите“, изјави претседателката 
на Советот за родови прашања на 
ИФЈ, Марија Анџелес - Самперио. 

На последната анкета на Син-
дикатот на новинари и медиумски 
работници пак, 10% од новинарките 
и медиумските работнички одгово-
риле дека се соочиле со сексуално 

Марија Анџелес - Самперио
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вознемирување на работно место. 
Елена Гаговска, новинарка и 

истражувачка од фиминистичка-
та платформа „Медуза“ објаснува 
дека во Македонија немаме кон-

кретни статистики за сексуално 
вознемирување на работното ме-
сто и онлајн вознемирување на 
новинарки, но и дека тоа не значи 
оти овие проблеми не постојат. 

„Меѓународни анкети покажу-
ваат дека ваквото родово засно-
вано вознемирување е голем про-
блем во многу земји. На пример, 
истражувањето направено од 
УНЕСКО во 2020 година покажува 
загрижувачки стапки на вознеми-
рување и насилство кое го трпат 
жените-новинарки. 714 новинар-
ки од 125 земји биле анкетирани 
за ова истражување и дури 73% 
од нив искусиле некаков вид на 
онлајн насилство, а 57% од напа-
дите доаѓале од анонимни или 
непознати напаѓачи.“, потенцира-
ше Гаговска. 

Во нејзината кариера додека 
истражувала и пишувала на оваа 
тема има увидено дека онлајн на-
силството од анонимни извори е 
посебно тешко за справување би-
дејќи не е јасно како вакво нешто 
би можело да биде пријавено, 
дали надлежните институции во-
општо би го сфатиле сериозно и 
слично. Дополнително и таа сама-
та била на мета на навредливи ко-
ментари затоа што како што вели 
е жена и феминистка која јавно 
ги изразува своите ставови, но и 
затоа што често пишува за мар-
гинализирани групи (како ЛГБТИ 
заедницата) и јавно се идентифи-
кува како феминистка. 

„Некогаш овој вид на возне-
мирување се манифестира со тро-
лање (најчесто од страна на мажи) 
каде тој што коментира воопшто 
не е заинтересиран за реална де-
бата туку со огромен број на пра-

Елена Гаговска

https://wan-ifra.org/2022/01/sexual-harassment-in-newsrooms/
https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/stop-gender-based-violence-at-work/article/time-to-end-media-inaction-over-online-abuse-says-ifj.html?fbclid=IwAR30xn0WK7OYIDIA2ZbxlJYjZK-zqNN5NXHF_OyxRIA-ql7CUfYFcBz1gD4
https://www.icfj.org/sites/default/files/2020-12/UNESCO Online Violence Against Women Journalists - A Global Snapshot Dec9pm.pdf
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шања пробува да те фати во зам-
ка. Доколку не му одговориш на 
еден од овие бројни коментари 
бидејќи не сакаш да си го тро-
шиш времето на овој начин или 
пак ваквата онлајн интеракција 
има негативни ефекти врз твое-
то ментално здравје, тогаш тоа 
за тролот значи дека ти всуш-
ност ништо не знаеш и дека тој 
ти ги „побил“ аргументите“, до-
дава таа. 

БЕХАДИНИ: НОВИНАРКИТЕ 
СЕ ПЛАШАТ ДА ПРИЈАВАТ 
СЕКСУАЛНО ВОЗНЕМИРУВАЊЕ 

Во 2018 година во екот на 
феминистичката кампања #Сега-
Кажувам новинарката Тања Ми-

левска сподели искуство во кое 
сексуалното вознемирување го 
поттикнал нејзин претпоставен, 
уредник во влијателна македон-
ска телевизија. Денеска го опи-
шува како едно од најбруталните 
примери на сексуален напад во 
професионална рамка, но и дека 
ниту тогаш, ниту сега не би може-
ла јавно да каже за кого станува 
збор, иако горе долу сите колеги 
знаат, бидејќи лицето би имало 
право да ја тужи. 

„Тоа беше на самиот почеток 
на мојата кариера, искуство кое 
ми внесе страв и кое ме научи да 
се штитам и да не се доведувам 
во ситуации каде постои ризик од 
било каков напад или вознемиру-
вање,“  кажа Милевска. 

Пресудата за „Јавна Соба“, пак, 
и внела надеж дека има подобру-
вање, но сепак не доволно. До сега 

од бројните пријави во МВР кои ги 
поднела нема никаква реакција од 
Обвинителството. Освен во Ма-
кедонија, Милевска битка против 
мизогенијата, сексизмот и родово 
базираното насилство води и во 
Белгија каде што живее и работи 
како дописник за МИА. 

„Во Белгија имав друг случај на 
лице кое ми ги украде личните по-
датоци, лажно се претставуваше 
како мене и објавуваше еротски 
огласи на интернет. Брзо увидов 
дека не сум сама, и дека на десе-
тици други колешки им се случи-
ло истото, ги здруживме силите и 
со бесплатна правна помош од но-
винарското здружение на Белгија 
лицето е пронајдено и уапсено. 
Очекуваме пресуда наскоро, која 
би била и прва пресуда за секси-
зам во професијата, бидејќи сите 
новинарки на кои им беа злоупо-
требени податоците се на еден 
или друг начин гласни во јавноста 
против сексизмот“, изјави Милев-
ска. 

Нејзината колешка Рита Бе-
хадини, новинарка и една од ос-

новачите на Центарот за еднакви 
можности „Бубамара“, вели дека 
ваквата појава во медиумите од 
страв не се пријавува. 

„Сексуалното вознемирување 
на работното место е присутно во 
Северна Македонија, особено врз 
девојчињата. Нормално, новина-
рите се соочуваат со ваква појава 
која многу често се нормализира 

и поминува во тишина. Нормали-
зацијата на овој феномен предиз-
викува и жртвата и насилникот 
да го прифатат ова како нешто за 
коешто не треба да се реагира, би-
дејќи „тоа им се случува на сите“. 
Во последниве години техноло-
гијата им овозможи на насилни-
ците да ги малтретираат жените 
онлајн, на социјалните мрежи. 
Жените не пријавуваат вознеми-
рување на работното место, би-
дејќи се игнорирани од медиум-
ските сопственици, од полицијата, 
а понекогаш дури и доживуваат 
двојно насилство“, вели Бехадини.

ЗАКОН КОЈ ЌЕ ГИ ЗАШТИТИ 
ЖЕНИТЕ СЕ ДОНЕСЕ, НО ДЕЛ 
ОД НАПАЃАЧИТЕ СЕ НЕПОЗНАТИ 

Лани на сила стапи новиот За-
кон за спречување и заштита од 
насилство врз жените и семејното 
насилство. Со законот се воведу-
ваат новитети како постапување 
со должно внимание, меѓусебна 
координација на институциите и 
организациите, забрана за викти-
мизација, собирање на статистич-
ки податоци за родово базирано 
насилство врз жените и семејно 
насилство, како и реинтеграција 
на жртвите. Воедно, законот го 
вклучува и сексуалното возне-
мирување преку Интернет кое е 
дефинирано како несакано вер-
бално, невербално или друго по-
стапување од сексуална природа, 
што има за цел или последица, 
повреда на достоинството или 
создавање на заканувачка, не-
пријателска, понижувачка или 
застрашувачка средина, пристап 
или практика, преку електронски-
те средства за комуникација.

За жал, бројот на вербални и 
физички напади кои ги претрпу-
ваат новинарките е многу поголем 
од информациите што всушност 
излегуваат во јавноста, а со тоа и 
не може да се направи целосна 
анализа на реалната состојба, како 
и проблемите со кои тие се соочу-
ваат.

Фото: Pixabay
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https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/2021/1a28a922f364401e94935d4d694b9d75.pdf
https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/2021/1a28a922f364401e94935d4d694b9d75.pdf
https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/2021/1a28a922f364401e94935d4d694b9d75.pdf
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Околу 30 отсто од новинар(к)ите биле жртви на 
сексуално вознемирување на работните места

ГЛОБАЛНА СТУДИЈА НА ВАН-ИФРА – ЖЕНИ ВО МЕДИУМИТЕ ВО ПАРТНЕРСТВО СО УНИВЕРЗИТЕТОТ СИТИ ВО ЛОНДОН

Резултатите 
покажуваат дека 41 

отсто од новинарките 
во просек доживеале 

вербално и/или физичко 
сексуално вознемирување на 

работното место. 
Само една од пет 
жени го пријавила 

инцидентот

7
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Меѓународната студија која го 
документира степенот на сексуално 
вознемирување во редакциите беше 
објавена неодамна од ВАН-ИФРА – 
Жени во медиумите во партнерство 
со Универзитетот Сити во Лондон. 
Студијата е најголема од таков вид 
што се фокусира на мажи, на жени и 
на родово неусогласени медиумски 
професионалци во 20 земји низ Аф-
рика, Југоисточна Азија, Евроазија 
(Русија), Арапскиот регион и одре-
дени земји во Централна Америка. 
Во студијата, која беше спроведена 
од ноември во 2020 година до сеп-
тември во 2021 година, беа анкети-
рани над 2.000 лица и интервјуира-
ни 85 директори.

ГЛОБАЛНИ РЕЗУЛТАТИ

Резултатите покажуваат дека 
41 отсто од новинарките во просек 
доживеале вербално и/или физич-
ко сексуално вознемирување на ра-
ботното место. Сепак, само една од 
пет жени го пријавила инцидентот. 
Иако се малцинство, сепак, ниту ма-
жите не се поштедени, а 12 отсто во 
просек доживеале вербално и/или 
физичко малтретирање. Во просек, 
30 отсто од сите анкетирани нови-
нари доживеале вербално и/или 
физичко вознемирување.

„Жените и родово неусогласе-
ните луѓе се несразмерно погодени 
од сексуалното вознемирување во 
медиумскиот сектор. Иако анегдот-
ски го знаевме ова, наодите од ова 
истражување покажуваат дека сек-
суалното вознемирување е ендеми-
чен проблем во индустријата - без 
оглед на географијата“, вели Мела-
ни Вокер, извршна директорка на 
ВАН-ИФРА – Жени во медиумите.

„На индустријата ѝ останува да 
го реши овој проблем со тоа што 
ќе биде недвосмислена во ставот 
против сексуалното вознемирување 

Околу 30 отсто од новинар(к)ите биле жртви на 
сексуално вознемирување на работните места

ГЛОБАЛНА СТУДИЈА НА ВАН-ИФРА – ЖЕНИ ВО МЕДИУМИТЕ ВО ПАРТНЕРСТВО СО УНИВЕРЗИТЕТОТ СИТИ ВО ЛОНДОН

https://wan-ifra.org/2022/01/sexual-harassment-in-newsrooms/
https://wan-ifra.org/2022/01/sexual-harassment-in-newsrooms/
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и со тоа што ќе има политики и 
алатки за управување со инциден-
ти кога ќе се случат, со цел да се 
заштити нивниот персонал и да се 
создаде безбедна средина за сите“, 
додава таа.

МНОЗИНСТВОТО ОСТАНУВА 
НЕПРИЈАВЕНО

Осумдесет отсто од случаите 
на сексуално вознемирување се не-
пријавени. Ова главно се должи на 

стравот - страв од негативно влија-
ние, страв од губење на работата, 
страв од неверување и страв од од-
мазда. Дополнително, во просек се-
кој четврти испитаник изјавил дека 
не го пријавил своето искуство на 
вознемирување, бидејќи нивната 
организација немала механизми да 
го стори тоа и/или не знаеле како. 
Само 11 отсто од испитаниците 
изјавиле дека знаат за политика-
та за сексуално вознемирување во 
нивните организации. 

ОДГОВОРОТ НА МЕНАЏМЕНТОТ 
Е СЛАБ

Од неколкуте пријавени случаи, 
организацијата презела дејствија 
само во пола од случаите и најчесто 
се ограничува на предупредување 
на сторителот (41 отсто).

Резултатите од истражувањето, 
исто така, покажуваат дека иску-
ствата на сексуално вознемирување 
биле претежно извршени од колеги 

вработени (39 отсто) или раковод-
ство (19 отсто директен надзорник 
и 18,9 отсто повисоко раководство).

ЈАЗ МЕЃУ ПЕРЦЕПЦИЈАТА 
И РЕАЛНОСТА

Како дел од квалитативното 
истражување беа интервјуирани 
85 директори, вклучително и 51 
жена од медиумски организации во 
петте региони. Од нив, 43,5 отсто 
признале дека и самите доживеале 

Иако се малцинство, 
сепак, ниту мажите не се 

поштедени, а 12 отсто 
во просек доживеале 

вербално и/или физичко 
малтретирање
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вработени (39 отсто) или раковод-
ство (19 отсто директен надзорник 
и 18,9 отсто повисоко раководство).

ЈАЗ МЕЃУ ПЕРЦЕПЦИЈАТА 
И РЕАЛНОСТА

Како дел од квалитативното 
истражување беа интервјуирани 
85 директори, вклучително и 51 
жена од медиумски организации во 
петте региони. Од нив, 43,5 отсто 
признале дека и самите доживеале 

Клучни наоди по регион
Арапски регион

Студијата за арапскиот регион анкетираше 526 медиумски професионалци од Еги-
пет, од Јордан, од Либан и од Палестина. Нешто над пола од нив беа жени (54 отсто).

Една од три жени, во просек, се соочиле со сексуално вознемирување на работа 
во споредба со нешто повеќе од еден од шест мажи. Педесет и два отсто од жени-
те доживеале вербално вознемирување, а 19 отсто доживеале физичко.

Во просек, само 15 отсто од сите луѓе кои доживеале сексуално вознемиру-
вање, пријавиле во нивната медиумска организација. Ова е меѓу најниската стапка 
на обелоденетри случаи од сите проучувани региони.

Од сите пријавени инциденти на сексуално вознемирување, медиумските орга-
низации презеле акција во просек 46 отсто. 

Југоисточна Азија

Студијата во Југоисточна Азија опфати 494 медиумски професионалци од Ин-
донезија, од Малезија, од Мјанмар, од Филипини и од Виетнам.

Во просек, една од три жени се соочиле со сексуално вознемирување на рабо-
та. Четириесет и пет отсто од нив доживеале вербално вознемирување, а 24 отсто 
доживеале физичко.

Во просек, само 15 отсто од вкупниот број на лица кои доживеале сексуал-
но вознемирување, пријавиле во нивната медиумска организација. Ова е меѓу нај-
ниската стапка на обелоденети случаи од сите проучувани региони.

Централна Америка

Студијата за Централна Америка анкетираше 234 медиумски професионалци од 
одредени земји во Централна Америка, претежно од Никарагва и од Ел Салвадор.

Во просек, три од пет жени се соочиле со некаков облик на сексуално вознеми-
рување на работа. Околу 74 отсто доживеале вербално вознемирување, а 43 отсто 
доживеале физичко што се највисоки бројки меѓу испитуваните региони.

Во просек, само 26 отсто од сите кои доживеале сексуално вознемирување 
пријавиле во нивната медиумска организација. Од оние кои пријавиле сексуално 
вознемирување, во просек 46 отсто издејствувале реакција од нивното раководство.

Африка

Студијата за Африка опфати 575 медиумски професионалци од Боцвана, од 
Кенија, од Малави, од Руанда, од Танзанија, од Уганда, од Замбија и од Зимбабве.

Во просек, секоја втора жена се соочила со сексуално вознемирување на ра-
бота. Околу 56 отсто доживеале вербално вознемирување, а 38 отсто доживеале 
физичко.

Во просек, само 21 отсто од сите кои доживеале сексуално вознемирување, го 
пријавиле случајот во нивната медиумска организација.

Од сите пријавени инциденти на сексуално вознемирување, медиумските орга-
низации реагирале, во просек, во 57 отсто од случаите. 

Русија

Руската студија опфатила 176 медиумски професионалци. Во просек, една од 
четири жени се соочиле со сексуално вознемирување на работа. Околу 35 отсто 
доживеале вербално вознемирување, а 17 отсто биле жртви на физичко.

Во просек, само 28 отсто од сите оние кои доживеале сексуално вознемиру-
вање пријавиле во нивната медиумска организација.
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сексуално вознемирување, слично на 
наодите што ги пријавиле новинарки-
те. Сепак, само 27 отсто од директо-
рите веруваат дека тоа сè уште е про-
блем во индустријата.

„Беше извонредно да се забележи 
јазот во перспективата меѓу новина-
рите кои учествуваа во истражување-
то и раководството на медиумските 
организации. Ова покажува дека при 
отсуство на јасни и ефективни меха-
низми за известување, раководство-
то не е свесно за проблемот со сек-

суалното вознемирување во нивните 
организации“, рече Линдзи Брумел, 
главен истражувач и виш предавач на 
Универзитетот Сити во Лондон.

Истражувањето е прво од ваков 
вид што е спроведено. Таа се надовр-
зува на истражувањето спроведено од 
Women in News во 2018 година, кое 
идентификуваше недостаток на дос-
тапни податоци за сексуалното возне-
мирување во медиумите, конкретно од 
земјите во овие региони. Ова истражу-
вање е потребно за да се измери обе-
мот на проблемот и да се дизајнираат 
одговорите за негово завршување.

Истражувањето е достапно он-
лајн, преку интерактивна страница 
која им овозможува на корисниците 
да ги разделат податоците по регион, 
по земја, по пол, по тип на вознемиру-
вање, како и по одговор на раковод-
ството. Дополнителни збирки на по-
датоци, вклучувајќи тип на медиум, 
стаж на испитаникот и набљудување 
на вознемирување од трета страна, 
ќе бидат додадени во наредниот пе-
риод. Веб-страницата е достапна на 
девет јазици и прва е што на таков 
начин ги презентира податоците за 
сексуалното вознемирување. https://
sexualharassment.womeninnews.org/
research/

„Нашата цел е да ги направиме 
податоците за трендовите на сексу-
алното вознемирување подостапни 
и подобро да ги информираме 
нашите медиумски партнери 
за вистинското прашање 
на сексуалното возне-
мирување во нивните 
редакции. Многу го-
дини ги обезбеду-
вавме алатките 
и ресурсите на 
нашите парт-
нери како дел 
од нашите на-
пори за обука 
и сензибилиза-
ција. Веруваме дека овие 
податоци ќе помогнат во нашите ко-
лективни напори да ги воспоставиме 
механизмите и да ја донесеме неоп-
ходната промена на културата и за-
секогаш да се искорени сексуалното 
вознемирување“, рече Вокер.

Фото: Pexels

Осумдесет отсто од случаите 
на сексуално вознемирување се 

непријавени што воглавно се должи 
на страв - од негативно влијание, од 

губење на работата, од неверување и 
од одмазда

Резултатите од 
истражувањето, исто 
така, покажуваат дека 

искуствата на сексуално 
вознемирување биле 

претежно извршени од 
колеги вработени (39 отсто) 
или раководство (19 отсто 

директен надзорник и 
18,9 отсто повисоко 

раководство)

11

БИ
Л
ТЕН

Како дел од 
квалитативното 
истражување беа 

интервјуирани и 85 директори, 
меѓу кои 51 жена од медиумски 

организации. Од нив, 43,5 
отсто признале дека и 

самите доживеале сексуално 
вознемирување, слично на 
наодите што ги пријавиле 

новинарките
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Жените новинарки често се со-
очуваат со уникатни предиз-

вици додека ги извршуваат своите 
професионални обврски. Глобал-
ната истражувачка новинарска 
мрежа (ГИНМ) собра ресурси за да 
им помогне на колешките ширум 
светот да најдат мрежи, ресурси и 
алатки за справување со проблеми 
како онлајн вознемирување, дис-
криминација на работното место и 
родово засновано насилство. Тие, 
исто така, ќе им помогнат на нови-
нарките за полесно да ги лоцираат 
можностите и да најдат поддршка 
наменета специјално за нив. 

 Темите се:
- Мрежи (меѓународни и регио-

нални)
- Безбедност
- Дискриминација и вознемиру-

вање
- Ментори
- Грантови и стипендии
- Награди

Алатки за онлајн 
вознемирување, 
дискриминација и 
родово базирано 
насилство

ВОДИЧ НА ГЛОБАЛНАТА ИСТРАЖУВАЧКА НОВИНАРСКА МРЕЖА 
(ГИНМ) ЗА ВМРЕЖУВАЊЕ НА НОВИНАРКИ

Професионалните мрежи 
можат да бидат одлични 

ресурси за поддршка од 
колеги, за менторство, за 
соработка и за контакти. 

Затоа е изготвен список на 
регионални и на глобални 
мрежи кои се специјално 
наменети за новинарки 

ширум светот

- Женски експерти
- Истражувачко новинарство
- Приказни од жени-иденти-

фикуваат истражувачки новина-
ри (ново)

- Кариера (Ново)

Меѓународни мрежи

Професионалните мрежи мо-
жат да бидат одлични ресурси за 
поддршка од колеги, за ментор-
ство, за соработка и за контакти. 

13

БИ
Л
ТЕН

ВОДИЧ НА ГЛОБАЛНАТА ИСТРАЖУВАЧКА НОВИНАРСКА МРЕЖА 
(ГИНМ) ЗА ВМРЕЖУВАЊЕ НА НОВИНАРКИ

- Женски експерти
- Истражувачко новинарство
- Приказни од жени-иденти-

фикуваат истражувачки новина-
ри (ново)

- Кариера (Ново)

Меѓународни мрежи

Професионалните мрежи мо-
жат да бидат одлични ресурси за 
поддршка од колеги, за ментор-
ство, за соработка и за контакти. 

Затоа е изготвен список на реги-
онални и на глобални мрежи кои 
се специјално наменети за нови-
нарки ширум светот.

„ГИНМ жени“ (GIJN Women) 
е онлајн група создадена од Гло-
балната мрежа за истражувачко 
новинарство (GIJN) за да разго-
вара за прашања што се поврза-
ни со жените во истражувачкото 
новинарство.

Лансирана во 2017 година, 
Коалицијата за жени во нови-

нарството има за цел да поттик-
не „другарство меѓу новинарките 
ширум светот“, нудејќи ресурси, 
настани, застапување и ментор-
ство од искусни новинарки. Коа-
лицијата има контакти во земји-
те низ Латинска Америка и Азија.

Меѓународната женска ме-
диумска фондација (МЖМФ), 
со седиште во Вашингтон, е ос-
нована во 1990 година и денес 
обезбедува грантови и обуки, 
доделува неколку награди и ор-

ганизира патувања за новинарки од 
целиот свет за известување со фо-
кус на недоволно пријавени приказ-
ни. Организацијата, исто така, има и 
Фонд за итни случаи и поддржува 
обука на новинарки.

Меѓународната асоцијација 
на жени во радио и ТВ медиуми 
(IAWRT) е глобална мрежа за жени 
кои работат во радиодифузни и 
електронски медиуми и присут-
на е во Авганистан, во Камерун, 
во Ирак-Курдистан, во Молдавија, 
во Норвешка, во Јужна Африка, во 
Уганда, во Камбоџа, во Индија, во 
Кенија, во Непал, на Филипини, во 
Танзанија и во САД. Асоцијацијата 
поддржува глобални проекти кои 
се фокусирани на жените и на ме-
диумите, организира конференции 

и нуди можности за обука за про-
фесионални вештини.

„Жени фотографки“ (Women 
Photograph) е непрофитна организа-
ција која започна во 2017 година со 
мисија „да го промени составот на 
фоторепортерската заедница. Мре-
жата води директориум од 1.000 
независни документарни фотогра-
фи од целиот свет кои се иденти-
фикуваат како женски и небинарни 
визуелни новинарки и спроведува 
кампањи за уредниците да вклучат 
повеќе фотографии направени од 
жени во објавите. 

„Медиумски мајки“ е затворе-
на група на Фејсбук со околу 1.000 
членови. Обединува мајки новина-
ри, како и мајки кои работат во ре-
дакции, во школите за новинарство 
и се присутни во деловната страна 

Безбедноста е нешто 
за што се грижат сите 
новинари, но жените се 

соочуваат со дополнителни 
закани со родово базирано 

насилство, вознемирување, 
дискриминација во 

редакцијата и на терен и 
непропорционални онлајн 

напади

https://gijn.org/resources-for-women-journalists/
https://gijn.org/resources-for-women-journalists/
https://gijn.org/resources-for-women-journalists/
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на медиумите. Нејзината мисија 
е „Се соочуваме со уникатни 
предизвици кои ги балансираат 
роковите и животот дома. Ова е 
простор за поддршка за споде-
лување на приказни, на пробле-
ми, на решенија и на виртуелни 
прегратки“.

Мрежи во Европа

Во Велика Британија, група 
новинарки во 2017 глодина го 
создадоа т.н. „Втор извор“ (The 
Second Source), како алтерна-
тивна професионална мрежа за 
жени, како и за справување со 
вознемирувањето во медиуми-
те. Организацијата има за цел 
да ја промовира свеста, да ги 

информира жените за нивните 
права и да создаде промени во 
индустријата. Во 2018 година, 
„Вториот извор“ започна про-
грама за менторство „наменета 
за жени кои започнуваат како 
професионални новинари, кои 
размислуваат да се откажат од 
индустријата или кои чувству-

ваат дека им треба повеќе на-
сока“. Наменета е, не само да 
обезбеди совети за кариера, 
туку и совети за справување со 
предизвиците поврзани со ра-
ботата.

„Жените во новинарството“ 
(WIJ) со седиште во Лондон е 
професионална мрежа на жени 
во медиумите во Велика Брита-
нија. WIJ оргханизира семинари 
и панели, спроведува истражу-
вања, посредува во настани за 
вмрежување и има програма 
за менторство и за новите и за 
етаблираните новинарки.

„Да го земеме оној“ (Prenons 
la une) во Франција е здружение 
на новинарки кои се залагаат за 
правична застапеност на жени-

те во медиумите и за професио-
нална еднаквост во редакци-
ите. Мрежата се состанува на 
неколку месеци и обезбедува 
поддршка за жените кои се со-
очуваат со дискриминација и 
вознемирување.

Во Германија, Синдикатот на 
новинари (Journalistinnenbund) 

е национална, меѓугенерациска 
мрежа од преку 400 жени кои 
работат во новинарството. Ор-
ганизацијата, која е основана во 
1987 година, има регионални 
групи низ земјата и менторска 
програма за новите новинарки.

„Моќни девојки Шпанија“ 
(Chicas Poderosas Spain) беше 
лансирана во 2018 година на 
конференција на која присуству-
ваа 155 луѓе. Ова е спин-оф на 
група од Латинска Америка. 
Нејзината „закачалка“ на Твитер 
е @PoderosasES.

Безбедносни ресурси

Безбедноста е нешто за што 
се грижат сите новинари, но же-

ните се соочуваат со дополни-
телни закани со родово базира-
но насилство, вознемирување, 
дискриминација во редакцијата 
и на терен и непропорционални 
онлајн напади. 

Меѓународната асоцијација 
на жени во радио и ТВ медиуми 
објави Прирачник за безбед-

ност за жени новинарки. Води-
чот е на 95 страници, наменет е 
за репортерки во конфликтните 
зони и вклучува делови за про-
ценка на ризик, за онлајн возне-
мирување и за безбедност при 
патување.

Меѓународната женска ме-
диумска фондација, пак, фор-
мираше Фонд за итни случаи за 
да им помогне на новинарките 
во правни и медицински случаи, 
како и за алокација на трошоци-
те. 

GIJN состави страница со 
безбедносни водичи и органи-
зации кои обезбедуваат помош 
за новинарите во опасност. По-
мошта се движи од медицинска 
и правна помош, до преселу-

вање на новинарот од земјата 
во која е загрозена неговата без-
бедност.

Европскиот центар за 
слобода на печатот и медиуми-
те (ЕЦПМФ) отвори Центар за 
тревога во кој новинарките мо-
жат да пријават напади преку 
шифрирани пораки и да поба-

Според 
неодамнешен 
извештај на 
Советот за 
надворешни 

односи, 18 земји сè 
уште бараат од 

жените да имаат 
дозвола за работа 
од нивниот сопруг, 
59 не обезбедуваат 

правна заштита 
од сексуално 

вознемирување 
на работното 
место и 104 ги 
ограничуваат 
видовите на 

работни места 
што можат да 
ги извршуваат 

жените
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ност за жени новинарки. Води-
чот е на 95 страници, наменет е 
за репортерки во конфликтните 
зони и вклучува делови за про-
ценка на ризик, за онлајн возне-
мирување и за безбедност при 
патување.

Меѓународната женска ме-
диумска фондација, пак, фор-
мираше Фонд за итни случаи за 
да им помогне на новинарките 
во правни и медицински случаи, 
како и за алокација на трошоци-
те. 
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во која е загрозена неговата без-
бедност.

Европскиот центар за 
слобода на печатот и медиуми-
те (ЕЦПМФ) отвори Центар за 
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жат да пријават напади преку 
шифрирани пораки и да поба-
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раат помош. Пораките ќе бидат отворени од 
женскиот персонал во ЕЦПМФ, а извештаите 
се доверливи.

Меѓународната федерација на новинари 
(ИФЈ) во партнерство со Меѓународната ор-
ганизација на трудот работи на кампања за 
запирање на насилството врз новинарките. 
Ресурсите вклучуваат алатки, публикации и 
врски до релевантни политики. Од ИФЈ обез-
бедуваат поддршка и ресурси за директно 
решавање на проблемите и за притисок врз 
локалните власти за значајни промени. Во 
ноември 2019 година, ИФЈ започна со 
давање на насоки за колективна бор-
ба против „тролањето“ на жените 
новинарки на интернет.

Глобалната кампања Troll-
Busters.com нуди „онлајн кон-
трола на штетници за нови-
нарите“, фокусирајќи се на 
жените и специјализирана е за 
идентификација, за ублажување 
и за известување за онлајн-зака-
ни и вознемирување. Тие, 
исто така, нудат ресурси 
и обука што се специ-
фични за новинарките.

ПЕН Америка не-
одамна објави При-
рачник за вознемиру-
вање преку интернет 
со практични алатки 
и тактики за одбрана 
од омраза и вознемиру-
вање. Прирачникот е опи-
шан како „едношалтерски 
систем за совети, насоки и 
ресурси за сајбер-деманти-
рање, за доксирање, за говор 
на омраза и други форми на ди- г и т а л н о 
вознемирување“. Покрај универзалните сове-
ти за „што да се прави“, ресурсот вклучува и 
информации за релевантните американски 
државни закони.

Кампањата Byte Back беше лансирана во 
2016 година од МФН и партнерските органи-
зации во регионот на Азија-Пацификот за за-
пирање на сајбер-малтретирањето и онлајн 
малтретирањето на новинарките. Кампањата 
обезбедува ресурси, тактики и поддршка за 
борба против вознемирувањето и „тролање-
то“ преку интернет.

„Пристапете сега до линијата за помош 
за дигитална безбедност“ бесплатно рабо-
ти со поединци и организации ширум све-
тот. Тие можат да помогнат во подобрување 
на практиките за дигитална безбедност и да 

обезбедат експресна помош во рок 
од два часа за итни случаи и тоа на 
англиски, на шпански, на францу-
ски, на германски, на португалски, 
на руски, на австронезискиот јазик 
Тагалог, на арапски и на италијан-
ски јазик.

Водичот за феминистичка сај-
бер безбедност „Направи сам“ ги 
опфаќа алатки за блокирање на 
алатките за онлајн следење, за за-

обиколување и анонимност, за од-
брана од малициозен софтвер, за 
силни практики за авторизација, за 
приватност на социјалните меди-
уми, како и за шифрирање на уреди 
и комуникација. 

„Зборувајте и останете безбе-
дни (r): Водич за заштита од онлајн 
вознемирување опишува тактики 
за борба против доксингот, за при-
ватноста на социјалните медиуми 
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обиколување и анонимност, за од-
брана од малициозен софтвер, за 
силни практики за авторизација, за 
приватност на социјалните меди-
уми, како и за шифрирање на уреди 
и комуникација. 

„Зборувајте и останете безбе-
дни (r): Водич за заштита од онлајн 
вознемирување опишува тактики 
за борба против доксингот, за при-
ватноста на социјалните медиуми 

и платформите за игри, за практиките за раз-
делување, за зајакнувањето на безбедноста 
на авторизација, за безбедноста на личната 
веб-локација, за приватноста на приватната 
електронска пошта и поврзани совети.

„Алерта Махитрол“ (Alerta Machitroll) е 
кампања на шпански јазик во Колумбија што 
беше иницирана од „Фондација Карисма“ 
(Fundación Karisma) во 2015 година за борба 
против насилство врз жените во дигитална-
та средина. Групата обезбедува генератор на 
предупредувања и стратегии за самопомош 
за борба против вознемирувањето преку ин-
тернет со примеси на хумор.

Ресурсниот центар на „Краш Оуверајд 
Нетворк“ (Crash Override Network) наведува 
алатки, водичи и услуги што се корисни во 
случаи на злоупотреба на интернет, вклучи-
телно и доксирање и објавување на интимни 
фотографии без дозвола и заштита за лични 
податоци, лозинки и уреди.

„Онлајн СОС“ (Online SOS) е непрофитна 
организација која се фокусира на американ-
ските новинари кои се занимаваат со секаков 
вид на онлајн вознемирување и обезбедува 
бесплатна поддршка во врска со спроведу-
вање на законот, со правни лекови, со опции 
поврзани со вработување, со управување на 
случаи, со ескалации на платформи, препора-
ки за експерти и тренинзи на кризи.

„Тејк Бек д Тех“ (Take Back the Tech) е гло-
бална кампања за соработка чија цел е да 
преземе контрола врз технологијата за да 
се стави крај на насилството врз жените. Тие 
обезбедуваат помош на жртвите на вознеми-
рување поврзано со технологија, комплети 
за дигитални безбедносни алатки за уреди и 
ресурси за права, грижа за себе и стратегии 
за преживеани. Тие, исто така, поддржуваат 
и помагаат во отпочнување на локални кам-
пањи.

Ресурси за дискриминација 
и вознемирување

Дискриминацијата и вознемирувањето 
на работното место се вообичаени проблеми 
што ги мачат многу индустрии, вклучително 
и новинарството. Според неодамнешниот 
извештај на Советот за надворешни односи, 
18 земји сè уште бараат од жените да имаат 
дозвола за работа од нивниот сопруг, 59 не 
обезбедуваат правна заштита од сексуално 
вознемирување на работното место и 104 ги 
ограничуваат видовите на работни места што 
можат да ги извршуваат жените. Дискрими-
нацијата на платите е глобална. Подолу се 
дадени некои ресурси кои моментно се дос-

Дискриминацијата 
и вознемирувањето 

на работното 
место се 

вообичаени 
проблеми што 
ги мачат многу 

индустрии, 
вклучително и 

новинарството. 
Дискриминацијата 

на платите е 
глобална
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тапни за да помогнат во справување со 
родовата дискриминација и сексуалното 
вознемирување на работното место.

„Жените во новинарството“ имаат 
развиено алатка за работодавачите и вра-
ботените да се справат и да го спречат 
сексуалното вознемирување во нивните 
медиумски организации, што е преведе-
на на арапски, на шпански, на француски, 
на виетнамски, на бурмански и на руски 
јазик. Сетот алатки вклучува практичен 
водич, постери за подигнување на свеста, 
примероци на политики, анкети и шеми за 
комуникација. Организацијата, исто така, 
има различни ресурси за да им помогне 
на менаџерите да создадат подобри ра-
ботни средини за жените. „Жени во нови-
нарството“ работи во супсахарска Африка, 
Блискиот исток и Југоисточна Азија. Нив-
ниот подкаст, The Backstory, ги истражува 
прашањата за женското лидерство во ре-
дакциите.

УНЕСКО и Меѓународниот центар за 
новинари (ICFJ) заедно објавија истражу-
вање за онлајн насилство врз новинарки. 
Анкетата, која важи за „најсеопфатната и 
географски најразновидна, е направена на 
тема онлајн насилство“ и со неа беа опфа-
тени 714 новинарки од 113 земји.

Меѓународната федерација на нови-
нари, чиј партнер е Меѓународната орга-
низација на трудот, работи на кампања за 
запирање на насилството врз новинарки-
те. Ресурсите вклучуваат алатки, публика-
ции и линкови до релевантни политики, 
вклучително и за родовиот јаз во платите. 
Федерацијата обезбедува поддршка и ре-
сурси за директно решавање на пробле-
мите, вклучително и вознемирување, и за 
притисок врз локалните власти за значај-
ни промени.

Фондот за правна одбрана TIME’S UP 
во САД ги поврзува жените кои доживува-
ат сексуално вознемирување и одмазда на 
работното место со адвокати и специјали-
сти за медиуми.

„Прес Форвард“, со седиште во Ва-
шингтон, има водич чекор-по-чекор за 
новинарките кои се сексуално малтре-
тирани на работното место, но и други 
релевантни ресурси. Дизајнирани се спо-
ред американските закони и политики, 
меѓутоа може да бидат корисни и на дру-
ги место.

„Prenons la une“ во Франција е здру-
жение на новинарки кои се залагаат за 
правична застапеност на жените во ме-
диумите и професионална еднаквост во 
редакциите. Мрежата обезбедува под-
дршка за жените кои се соочуваат со дис-
криминација и малтретирање.

Бразилското здружение за истражу-
вачко новинарство „Абраџи“ спроведе 
истражување за предизвиците со кои се 
соочуваат жените во индустријата на ве-
сти. Врз основа на наодите, Mulheres No 
Jornalismo Brasileiro наведува препораки 
за бразилските медиуми за справување 
со родовото вознемирување, дискрими-
нација и насилство. Во 2018 година, 50 
бразилски новинарки објавија и видео 
манифест против сексуалното вознеми-
рување и дискриминација користејќи го 
хаштагот #DeixaElaTrabalhar на Фејсбук и 
Твитер. Фразата на хаштагот се преведу-
ва како „Нека работи“.

Cameroon Media Women започна 
како група на WhatsApp и со затворе-
на страница на Фејсбук во 2018 година 
како одговор на движењето #MeToo. Со 
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хаштагот #StopSexualHarassment237, кој 
се однесува на кодот на државата на Ка-
мерун, новинарки одржаа дискусија на 
Твитер и споделија видеа на кои разгова-
раа за проблемите со кои се соочуваат во 
редакциите.

Движењето #MeToo остави белег во 
Азија. На панелот на GIJN на „Откривање 
на Азија 2018 година“, новинарките спо-
делија приказни и совети за истражување 
и покривање на сексуалното вознемиру-
вање и напад во Кина и Јапонија. 

„Вториот извор“ во Велика Британија 
беше формиран за справување со возне-
мирувањето во медиумите. Организација-
та има за цел да ја промовира свеста, да ги 
информира жените за нивните права и да 
создаде промени во индустријата.

Една неодамнешна студија на 
Women in News насловена како 
„Стаклени тавани: Жените во јуж-
ноафриканските медиумски куќи“ 
ги идентификува вообичаените 
прашања на сексизмот во медиум-
ските организации и дава препора-
ки за нивно решавање.

Digital Women Leaders на но-
винарките им нуди бесплатно 
обучување еден-на-еден во време-
траење од 30 минути, вклучително 
и за прашања како што се дискри-
минација на работното место, воз-
немирување и разлика во плати.

Проектот „Тотем“, во партнер-
ство со Меѓународната медиумска 
фондација за жени (IWMF), созда-
де неколку онлајн курсеви за воз-
немирување на различни јазици.

Фото: Pexels
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Мапите се популарни начини за 
визуелизација на податоци и 

се добар начин за додавање на кон-
текст на збирките на податоци кои 
се базирани на географска основа. 
Тие, исто така, можат да бидат уба-
ви и да понудат поинаков поглед на 
светот.

Добрата вест е дека денеска 
има значително повеќе алатки за 
мапирање отколку пред пет години 
и многу од нив станаа многу моќ-
ни. Негативната страна е што 
може да биде тешко да се 
избере вистинската алатка 
за работа.

„Глобалната мрежа на 
истражувачки новинари“ 
објави список на алатки 
за мапирање подолу е 
далеку од исцрпен, но тие 
се алатките што најчесто ги 
користиме во нашата работа 
за визуелизација.

Повеќето од овие алатки се 
лесни за употреба - додадете некои 
податоци, нацртајте некои точки - 
но некои, главно кон крајот на лис-
тата, бараат и одредено програм-
ско знаење.

1. My maps
Користење: Лесно

Корисно за: мапирање точки на 
карта, за едноставни визуелизации

Мy maps на Гугл е еден од 
најлесните начини да започнете 
да правите мапи. Ако имате база 
на податоци со колони за адреси 
или GPS координати, подготвени 
сте да направите карта. Внесете ја 
вашата база на податоци, изберете 
ја колоната што сакате да ја кори-
стите како локација на маркерот и 
креирајте ја мапата. Можете, исто 
така, да цртате многуаголници на 
картата за да ги означите областите 
од интерес или дури и да додадете 
информации за насоката на карти-
те. Мy maps немаат многу опции 
за приспособување на дизајнот на 
мапите, но може да се одлучите 
од ограничениот избор на основ-
ни мапи и бои на маркери. Мапите 
може да се споделат или преку вр-
ска или да се вградат на веб-лока-
ција.

Предности: Многу лесно се 
креираат и споделуваат мапи

ДЕВЕТ ОСНОВНИ АЛАТКИ 
за мапирање 
за новинари 
во 2022 година

ПОПУЛАРНИ 
ИЗВОРИ ЗА

 ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА 
НА ПОДАТОЦИ НА 

ГЕОГРАФСКА 
ОСНОВА

Недостатоци: Ограничени оп-
ции за прилагодување и дизајн

2. BatchGeo
Користење: Лесно

Корисно за: мапирање точки на 
карта, за едноставни визуелизации

BatchGeo прави прилично ед-
ноставна работа, но ја прави добро. 
Како и Google My Maps, сè што ви 
треба за да започнете е база на по-
датоци со колони за адреси или 
GPS координати. BatchGeo ќе ги ге-
окодира и ќе ги додаде овие точки 
на картата. Ако наведете колона, 
таа автоматски ќе ги групира точки-
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ДЕВЕТ ОСНОВНИ АЛАТКИ 
за мапирање 
за новинари 
во 2022 година

Добрата вест е дека денеска 
има значително повеќе 
алатки за мапирање отколку 
пред пет години и многу од 
нив станаа многу моќни. 
Негативната страна е што 
може да биде тешко да се 
избере вистинската алатка 
за работа

те, користејќи маркери во различни 
бои. Мапите на BatchGeo може да 
се вградат на веб-локација или да 
се споделат преку врска. Достапен 
е избор на основни карти за прис-
пособување на мапите и боите на 
маркерите може да се менуваат. 
BatchGeo има помалку функции 
од My maps, но прави попристапни 

мапи.
Предности: Многу лесен за ко-

ристење и споделување мапи, по-
привлечни од My maps

Недостатоци: Ограничени оп-
ции за прилагодување и дизајн

3. Batch GeoCoder f
or Journalists
Kористење: Лесно.

Корисно за: Барање на GPS ко-
ординати за долга листа на места

За да не се меша со BatchGeo 
погоре, Batch GeoCoder е напра-
вен да ги конвертира имињата на 
местата во географски податоци. 
GeoCoder не е специјално дизај-
ниран да ги исцртува тие точки во 
конечната визуелизација. Постојат 
многу начини да се најдат GPS ко-
ординати за мапи. Можете да пре-
барувате места на „Карти на Google“ 
и да ги копирате координатите на 
географската ширина и должина 

од URL-то, на пример. Но, ако се 
обидувате да побарате десетици 
места, па дури и стотици, тој метод 
не може да се скалира. Серискиот 
GeoCoder за новинари е една од 
неколкуте алатки што го автомати-
зира пронаоѓањето на географската 
положба на нештата. Тоа е еднос-
тавно како залепување во збирка 
места и вклучување на енкодерот. 
Резултатот е список на места со ге-
ографски позиции. Оние точки што 
се двосмислени или не се пронај-
дени, ќе бидат означени за да мо-
жете да ги усовршите или рачно да 
ги поправите.

Предности: Многу лесен за упо-
треба

Недостатоци: Работи подобро 
со многу специфични земји откол-
ку со глобалните пребарувања.

4. GeoTools
Користење: Лесно.

Корисно за: повеќе функции, 
вклучително и извлекување на од-
редени делови од мапи, пресмету-
вање и споредување на големини 
на географски области и многу по-
веќе

GeoTools е мала колекција на 
алатки за мапирање кои се лесни 
за употреба и можат да помогнат 
во планирање на вашиот нареден 
проект. Во колекцијата има чети-
ри алатки, иако Radius и How Big се 
многу слични. И двете од нив доз-
волуваат да креирате круг со ради-
ус или област и да го нацртате тоа 
на карта. Ова е корисно за мерење 
колку голема површина може да 
биде земјата. Reprojector ви овоз-
можува да прикачувате податоци 
за област и потоа да ги влечете 
низ светот за да ја споредите неј-
зината големина со други точки на 
картата. Можеби најкорисната од 
алатките е Gimme Geodata, која го 
олеснува изборот на точка на мапа-
та и потоа преземањето на различ-

Мапите се популарни 
начини за визуелизација 
на податоци и се добар 
начин за додавање на 
контекст на збирките 
на податоци 

https://gijn.org/2022/02/17/9-essential-mapping-tools-for-journalists-in-2022/
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ни форми на карти од неа. На пример, 
можете да ги преземете податоците 
за општина, а потоа да ги преземете 
податоците за одделението во таа 
општина.

Предности: Лесен за користење, 
добар за истражување.

Недостатоци: резултатите се пре-
земаат како датотеки geoJSON, така 
што ќе ви треба друга алатка за визу-
елизација на податоците.

5. Ogre
Користење: средно

Корисно за: конвертирање на 
shapefiles во датотеки GeoJSON и на-
зад

Многу од алатките на оваа листа, 
вклучително и MapShaper и QGIS, ќе 
конвертираат меѓу формати на карти, 
но ако барате нешто што е специјали-
зирано за конвертирање на податоци 
од картата меѓу формати на shapefile 
и GeoJSON, вреди да се проба Ogre. 
Ogre има релативно ограничен сет на 
функции, но има и API за да можете 
да пристапите до неговите функции 
за конверзија во вашите апликации.

Предности: Лесен за користење
Недостатоци: Ограничен сет на 

функции

6. MapShaper.org
Користење: Средно (некои од по-

напредните функции се доста технич-
ки).

Корисно за: истражување на по-
датоци од карти, конвертирање меѓу 
формати, намалување на големината 
на картите и создавање подмноже-
ства на карти

MapShaper е една од нашите 
омилени алатки. Има широк спектар 
на функции кои го олеснуваат извр-
шувањето на сè, од прегледување 
на мапи, преку конвертирање меѓу 
формати на карти до филтрирање 
на делови од карта. MapShaper ги 

отвора повеќето формати на карти, 
вклучително и shapefiles, geoJSON и 
TopoJSON датотеки и може да извезу-
ва во овие формати, како и SVG и CSV 
датотеки. Овие извезени мапи може 
да се отворат во други алатки како 
Illustrator или Figma за да се додадат 
финални дизајни. Најчестиот случај 
за употреба на MapShaper во нашата 
работа е да ги поедноставиме детал-
ните shapefiles за да бидат подобро 
прилагодени да се гледаат во прелис-
тувач или да се поделат посложените 
мапи на помали делови. Ако имате 

основно разбирање за програмирање, 
MapShaper има и одлична колекција 
на вградени алатки од командната 
линија за понапредна манипулација 
со мапи.

Предности: Моќни манипулации 
со карти, одлични за намалување 
на големината на картите и извоз во 
нови формати

Недостатоци: Напредните функ-
ции бараат одредено програмско 
знаење.

7. Leaflet.js
Користење: средно до тешко

Корисно за: програмирање на ин-
терактивни веб-базирани мапи онлајн 

со помош на Javascript
Летокот е библиотека на Javascript 

за мапирање и таа е нашата алатка 
кога нѝ е потребна силно приспо-
собена мапа. Ќе треба да можете да 
програмирате во Javascipt за да го 
извлечете најдоброто од Leaflet, но 
предноста е што можете да ја напра-
вите речиси секоја мапа што може 
да се замисли. Со оглед на тоа што 
е базиран на Javascript, Leaflet добро 
работи и со повеќето други библиоте-
ки, што ги прави бескрајни опциите за 
прилагодување на вашите мапи. Ком-

Повеќето од 
алатките за 
визуелизација 
на мапи на 
Google сега 
се споени во 
Google Earth 
Pro, кој е 
бесплатен и 
исклучително 
моќен

MapStack е полесна алатка 
за употреба од Stamen која 
прави прекрасни стилови 
и слики на мапи кои добро 
функционираат како 
илустрации. Color Brewer 
е алатка за наоѓање на 
вистинската шема на бои 
за вашата карта. И Flour-
ish и DataWrapper имаат 
добри вградени алатки за 
мапирање
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бинирајте ги со овој практичен изби-
рач на основна карта и вашите мапи 
ќе бидат уникатни.

Предности: Можете да направите 
високо приспособени мапи за веб

Недостатоци: Ви треба одредено 
програмско искуство

8. QGIS
Користење: средно до тешко, во 

зависност од вашите потреби

Корисно за: уредување и анализа 
на мапи, создавање посложени мапи 
или уредување на податоците во ма-
пите, како и многу други функции.

Ако сте подготвени за сериозно 
мапирање, тогаш QGIS е алатката за 

вас. QGIS (порано познат како Quantum 
GIS) е софтвер со отворен код и во 
текот на изминатите неколку години 
стана алатка за секој што сака да се 
нурне подлабоко во мапирањето без 
потреба да троши пари на сопствен 
софтвер. QGIS има многу повеќе функ-
ции од повеќето други алатки во оваа 
листа. Како резултат на тоа, кривата 
на учење за QGIS е прилично стрмна 
ако ова е вашиот прв убод за сериоз-
но мапирање, но има многу одлични 
водичи на располагање, вклучувајќи ја 
и сопствената документација на QGIS. 

QGIS може да се користи за анализа 
и уредување на речиси сите форми на 
мапи и просторни податоци и поддр-
жува векторски и растерски слоеви. 
За почетници, QGIS може да биде 
најкорисен за уредување на мапи и за 
поврзаните податоци. Корисен е, исто 
така, за извлекување на специфични 
карактеристики од посложени карти 
во секундарни карти. Понапредни-
те корисници ќе уживаат во опциите 
за детално уредување на мапите и 
можност за создавање нови мапи од 
повеќе извори. Ако сте сериозни за 
мапирање, одвојте малку време за да 
научите QGIS.

Предност: Моќни алатки за мапи-
рање на професионално ниво

Недостатоци: Делува малку за-

страшувачки да почнете ако не сте 
запознати со јазикот на мапите

9. Други опции
Има сè поголем избор на достап-

ни алатки за мапирање, што го отеж-
нува изборот на само неколку, така 
што бројот 9 на оваа листа е збирка 
на други алатки кои би можеле да се 
најдат при изработка на мапи.

MapStack е полесна алатка за упо-
треба од Stamen која прави прекрас-

ни стилови и слики на мапи кои до-
бро функционираат како илустрации. 
Color Brewer е алатка за наоѓање на 
вистинската шема на бои за вашата 
карта. И Flourish и DataWrapper имаат 
добри вградени алатки за мапирање. 
Повеќето онлајн алатки немаат вгра-
дени детални податоци за картата на 
ниско ниво, но повеќето ќе ви овоз-
можат да додадете свои податоци. 
CartoDB е секогаш добра алатка за 
мапирање, иако повеќето од неговите 
најдобри карактеристики сега бараат 
претплата, што може да го направи 
недостапно за многумина.

Ако сакате да навлезете малку 
подлабоко во дизајнирањето мапи 
со нешто како Лифлет, тогаш вреди 
да ги проверите основните стилови 

и примери на мапи во Демото на да-
вателот на летоци и директориумот 
Приклучоци за летоци.

Повеќето од алатките за визуели-
зација на мапи на Google сега се спое-
ни во Google Earth Pro, кој е бесплатен 
и исклучително моќен. Изработката 
на мапа на прелет во која ја анимира-
те картата за да посетите список на 
различни локации сега е прилично 
едноставно во Google Earth Pro.

Фото: https://gijn.org/  

CartoDB е секогаш добра алатка за мапирање, 
иако повеќето од неговите најдобри 
карактеристики сега бараат претплата, што 
може да го направи недостапно за многумина

https://gijn.org/
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Зошто е важно 
да се мапира 
состојбата на 
фриленсерите 
во Европа

Новинарите фри-
ленсери ширум 
Европа имаат 

витална улога во про-
изводството на ква-
литетно и иновативно 
новинарство кое про-
мовира здрави демо-
кратии и јавна деба-
та, ги информираат 
општествата за итните 
дилеми со кои се соочу-
ва светот и ја одржува 
одговорноста на вла-
стодршците. Во меѓу-
време, општеството 
исто така, се соочува со 
предизвик да ја гаран-
тира нивната економска 

одржливост, да вос-
постави нови конекции 
и да работи во високо 
конкурентна меѓуна-
родна средина.

Недостатокот на 
информации за усло-
вите и динамиката 
на хонорарното но-
винарство во Евро-
па е еден од глав-
ните предизвици 
за поддршка на т.н. 
фриленсерска за-
едница, покажува 
истражувањетo на 
фондацијата на Ев-
ропскиот центар за 
новинарство (EJC). 

Новинарите фриленсери ширум Европа имаат 
витална улога во производството на квалитетно 
и иновативно новинарство кое промовира здрави 

демократии и јавна дебата, ги информираат 
општествата за итните дилеми со кои се 

соочува светот и ја одржува одговорноста на 
властодршците
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ИСТРАЖУВАЊЕ

НА ФОНДАЦИЈАТА НА

ЕВРОПСКИОТ ЦЕНТАР ЗА

НОВИНАРСТВО (ЕЦН), СО

ПОДДРШКА НА ФОНДАЦИЈАТА

„БИЛ И МЕЛИНДА ГЕЈТС“

Со повеќе достапни подато-
ци за тоа како работат и на-
предуваат фриленсерите, ќе 
можеме подобро да ги раз-
береме механизмите и да ди-
зајнираме нови стратегии за 
нивна поддршка и заштита. 

Поради ова, како дел од 
Собранието новинари фри-
ленсери, фондацијата на Ев-
ропскиот центар за новинар-
ство (EJC), со поддршка на 
Фондацијата „Бил и Мелинда 
Гејтс“, започна истражување 
што ќе го мапира момент-
ниот пејзаж на хонорарното 
новинарство во Европа и ќе 
ги идентификува предизви-
ците и можностите за негово 
зајакнување.

За истражувањето на 
фриленсерите во Европа

Со какви предизвици се 
соочувате работејќи како 
фриленсер? - Дали комбини-
рате други професионални 
активности со тоа што сте 
фриленсер? - Дали има не-
кои нови или дополнителни 
вештини кои би ве направиле 
поефективни како фрилен-
сер?

Анкетата за фриленсерите 
во Европа има за цел да од-
говори на овие и други пра-
шања за да создаде свест за 

https://medium.com/we-are-the-european-journalism-centre/why-mapping-the-state-of-freelance-journalism-in-europe-is-important-a3d2f56b8700
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потребите и приоритетите 
на заедницата и да промо-
вира разговори околу реше-
нијата и иницијативите кои 
можат позитивно да влијаат 
на екосистемот на фрилен-
серите.

Оваа вежба за мапирање 
е важна за:

1 Истакнување на работата 
и предизвиците на фри-

ленсерите

Познато е дека фриленсе-
рите се соочуваат со неколку 
предизвици. Од справување 
со нестабилен готовински 
тек и прифаќање на терени 
до соочување со закани за 
нивната физичка и дигитал-
на безбедност. Анализата на 
нивните работни услови ќе 
биде вреден извор на инфор-
мации за другите членови 
на информативниот екосис-
тем за подобро разбирање, 
вреднување и поддршка на 
хонорарните новинари.

2 Дизајнирање на нови 
иницијативи за поддрш-

ка и заштита на фриленсе-
рите

Иако некои национални и 
локални извештаи имаат за 
цел да го истражат профилот 
на членовите на заедницата, 
сè уште постои недостаток 
на информации на европско 
ниво. Собирањето на точни 
и ажурирани информации во 
однос на полот, возраста и ра-
ботната динамика ќе овозмо-
жи на различни релевантни 
актери да создадат соодвет-
ни иницијативи за поддршка, 
механизми и стратегии кои 

можат да им користат на хо-
норарците и на новинарската 
заедница.

3 Олеснување на заеднички 
решенија

Пронаоѓањето на ефек-
тивни решенија кои можат 
позитивно да влијаат на еко-
системот на фриленсери-
те бара колективни акции и 
заеднички иницијативи. Ре-
зултартите од извештајот ќе 
бидат покана за финансиери 

на новинарство, на медиуми, 
на организации на хонорар-
ни новинари, на синдикати, 
на невладини организации, 
на академски кругови и на 
меѓународни организации да 
разговараат и да ги здружат 
силите во креирање на нови 
стратегии за зајакнување.

Нови ресурси за 
хонорарните новинари

Создадено од ЕЦН во 
2020 година, Собранието за 

Во 2021 година, Собранието 
на новинари фриленсери произведе осум нови 

водичи за да им помогне на 
хонорарните новинари да 

известуваат за најитните 
предизвици во светот. Водичите ќе бидат преведени на француски, на 

шпански и на арапски јазик за 
да стигнат до хонорарците ширум светот
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новинари фриленсери стана 
прва иницијатива на европско 
ниво што е фокусирана ис-
клучиво на заедницата на хо-
норарците и нејзината улога 
во индустријата за вести. До 
денес, над 2.000 фриленсери 
се приклучија на платформа-
та која се обидува да ѝ обез-
беди вештини на заедницата, 
алатки и врски преку настани, 
сесии за обука, ресурси, мен-
торства, итн.

Во 2021 година, Собрание-
то на новинари фриленсери 

произведе осум нови водичи 
за да им помогне на хонорар-
ните новинари да известуваат 
за најитните предизвици во 
светот. Во 2022 година, во со-
гласност со посветеноста на 
ЕЦН да понуди бесплатни но-
винарски ресурси и да ја де-
мократизира пристапноста до 
информации и алатки, осумте 
водичи на Фриленсер ќе би-
дат преведени на француски, 
на шпански и на арапски јазик 
за да стигнат до хонорарците 
ширум светот.

Дополнително, ќе бидат 
лансирани два сосема нови 
прирачника за развојно но-
винарство кои ќе се фоку-
сираат на темите склоности 
и претприемништво. Двата 
прирачника ќе дадат совети 
за хонорарците од уредници, 
практични алатки и примери.

Фото: Freepik

Со повеќе достапни 
податоци за тоа 

како работат 
и напредуваат 
фриленсерите, 

ќе може подобро 
да се разберат 
механизмите и 

да се дизајнираат 
нови стратегии за 
нивна поддршка и 

заштита
Поднаслов 2: 
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Новинарката 
Лурдез Малдонадо 
Лопез беше 
застрелана од 
непознати лица 
додека била 
во нејзиниот 
автомобил на 23 
јануари. Таа е трет 
новинар кој беше 
убиен во Мексико 
од почетокот на 
годината

случаи на 
насилство 
врз новинарки 
во јануари

ЕВИДЕНЦИЈА НА КОАЛИЦИЈАТА 
ЗА ЖЕНИ ВО НОВИНАРСТВОТО 

Документирани

26
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случаи на 
насилство 
врз новинарки 
во јануари

ЕВИДЕНЦИЈА НА КОАЛИЦИЈАТА 
ЗА ЖЕНИ ВО НОВИНАРСТВОТО 

Во текот на јануари оваа година, 
Коалицијата за жени во нови-
нарството документиралa 26 

случаи на насилство врз новинарки. 
Тие вклучуваат притворања, правно 
вознемирување и физички напади 
на терен, меѓу другите напади врз 
слободата на печатот и известу-
вањето на новинарките од различ-
ни делови на светот.

Една жена новинарка е убиена:
Мексико: Новинарката Лурдез 

Малдонадо Лопез беше застрелана 
од непознати лица додека била во 
нејзиниот автомобил на 23 јануари. 

Таа е трет новинар кој од почетокот 
на годината е убиен во земјата.

Уапсени две новинарки:
Мјанмар: Воената хунта во 

Мјанмар ги уапси новинарката на 
„Давеи Воч“, Ма Мое Минт и неј-
зините колеги од нивните домови 
доцна ноќта на 18 јануари. Една не-
дела подоцна (25 јануари) таа беше 
ослободена. 

Турција: Новинарката Седеф 
Кабаш беше приведена на полноќ 
под обвинение за „навреда на прет-
седателот“. Против неа е поведена 
истрага за критика кон претседате-

лот Реџеп Таип Ердоган во една ТВ 
програма во која учествуваше. 

Приведена новинарка:
Казахстан: Властите затворија 

неколку информативни портали 
и приведоа новинари со цел да ги 
спречат протестите што избија во 
земјата. Меѓу приведените беше и 
Ајжан Ауелбекова. 

Новинарка на нападната на те-
рен, но мина без физички повреди:

Франција: Двајца видео-нови-
нари, меѓу кои и жена која работи 
за агенцијата „Франс прес“ беа на-
паднати на 15 јануари во Париз за 
време на протестот против вакци-
нацијата против ковид-19. 

Дванаесет новинарки во мо-
ментот се соочуваат со кривични 
тужби:

Грција: Поранешна истражу-
вачка новинарка и телевизиска во-
дителка, Јоана Пападаку се појави 
пред грчкиот Врховен суд на 25 ја-
нуари во случајот за нејзино извес-
тување за голем корупциски скан-
дал.

Турција: Се одржаа четири ро-
чишта против новинарките Ше-
хрибан Аби, Назан Сала додека 
Зејнеп Дургут беше задржана во 
Ван на 6 јануари. Судот ги ослобо-
ди Аби и Дургут, но не и Сала која 
се соочува со 15-месечна затвор-
ска казна.

Турција: Седмото рочиште про-
тив Садие Есер за „членство во те-
рористичка организација“ беше од-
ложено. Судот одлучи да почека во 
уште еден обид за изјава на сведок 
кој бил отсутен.

Турција: Во Ван се одржа петто 
рочиште за случајот против но-
винарката Ројда Огу. Судот уште 
еднаш го одложи предметот за да 
даде дополнително време за обви-
нетите да ги подготват своите изја-
ви.

Турција: Во Истанбул се одржа 
16-то рочиште во судењето на но-
винарката Мешале Толу. Судот ја 
ослободи Толу од сите обвиненија 
по барање на Обвинителството.

Турција: Сослушувањето за фа-
брикуваниот случај поврзан со те-
рор против поранешниот Извршен 
директор на „Тараф“, Јасемин Чон-
гар и други новинари од затворени-
от весник беше одложено по 38-ми 
пат.

https://static1.squarespace.com/static/615e9c03e618583383cc9786/t/61f8dd635520be0d7a80f86b/1643699566261/January+2022+Report+%282%29.pdf
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Турција: На седмото рочиште за 
случајот против Хатиџе Шахин, су-
дот одлучи да ја продолжи мерка-
та за ограничување за патување на 
новинарката што е на сила од 2018 
година и го одложи рочиштето за 
18 април во 2022 година.

Турција: На второто рочиште за 
случајот против новинарката Дерја 
Окатан, Обвинителството побара 
таа да биде осудена на повеќе од 
осум години затвор под обвинение 
за „пропаганда“.

Турција: На 27 јануари се одржа 
шестото рочиште за случајот про-
тив Бусе Соѓутлу чии адвокати оче-

куваа објава на пресудата. Но, дојде 
до смена на претседателот на су-
дот, па рочиштето беше одложено 
за 3 февруари, без да биде постиг-
нат напредок.

Турција: Се одржа четвртото 
рочиште за случајот против Рејхан 
Чапан во Истанбул. Немаше напре-
док во случајот и судот закажа ново 
рочиште на 24 март.

Три новинарки се соочуваат со 
граѓански тужби:

Турција: Се одржа 12-то рочиште 

за случајот против новинарките 
Ејлем Сонбахар и Сема Каракурт 
кои се под обвинение за „опструк-
ции на јавна должност“ и „навреда“ 
на јавни претставници за време на 
протестите против Г20 што се одр-
жаа во Анталија во 2015 година. 

Велика Британија: Судијата ја 
„резервира“ пресудата во случајот 
за клевета против наградуваната 
новинарка Керол Кадаваладр во 
нејзиното петдневно судење што 
почна на 21 јануари. Керол ја чека 
одлуката на судот за тужбата под-
несена од мултимилионерот Арон 
Бенкс

Три новинарки се соочија со ор-
ганизирана трол кампања:

Канада: Новинарките Мерце-
дес Стивенсон и Рејчел Гилмор се 
соочија со организирано онлајн 
малтретирање преку нивните со-
цијални медиуми, но и преку елек-
тронска пошта, по провокативниот 
твит на десничарскиот политичар 
Максим Берние.

Индија: Новинарката Рана Ајуб 
била силувана и добила смртни 
закани, откако беше цел на дезин-

формативна кампања за изразување 
на солидарност со Јемен и критику-
вање на саудиските политики.

Новинарка поднесе пријава за 
сексуално вознемирување во поли-
ција:

Индија: Новинарката на Wire, 
Исмат Ара поднесе жалба до по-
лицијата во Њу Делхи зад админи-
страторите на апликацијата „Були 
Баи“ за сексуално вознемирување.

Новинарка се соочи со вознеми-
рување и злоупотреба на интернет:

Индија: Новинарката Меена 
Котвал беше мета на насилни и 
сексистички закани по еден нејзин 

твит. Нејзината реакцијата дојде 
дојде како последица на однос на 
десничарски хинду групи кои твр-
дат дека Мена ја навредувала нив-
ната религија.

Новинарка со оштетена опрема 
на терен:

Франција: Фотографката Естел 
Руиз беше нападната од демон-
странти за време на демонстрации-
те против ковид вакцините во Нант, 
при што ја бутнаа на земја и ја оште-
тија нејзината опрема.




