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ЗНМ се согласува со Европската комисија дека кај медиумите отсуствува политички плурализам
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ВЕСТИ, ГРАЃАНИ

Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) се согласува со оценката на Европската комисија дека
состојбата со слободата на медиумите годинава во Македонија се влошува. Комисијата во извештајот за
напредокот на Македонија за годинава, велат од ЗНМ, со право заклучува дека во најголем дел од

ПОПУЛАРНО

македонските медиуми отсуствува политички плурализам и дека националните телевизии координирано
ја поддржуваат владејачката партија.
Американски турист го опишува
хорор искуството на „Меџитлија“

„Констатираме дека најголем дел оценките на Комисијата во врска со насилството врз новинари,
финансирањето на медиумите и состојбата во Македонската радио телевизија и медиумскиот регулатор,
се совпаѓаат со ставовите на ЗНМ. Комисијата потврдува дека новинарите се изложени на секакви

[Видео] Тензично и претесно на
презентацијата на ДУПот во
Аеродром, одземен телефонот на
Радио МОФ

напади, додека властите не преземаат ништо да ги казнат насилниците, меѓу кои има и политичари.
Јасно се истакнува дека физичките напади, незаконското прислушувањето и лошите работни услови на
новинарите имаат за цел да поттикнат самоцензура“, стои во соопштението на ЗНМ.
Од ЗНМ потенцираат дека Европската комисија не бара да се озаконат владините кампањи, кои служат

Отпад наместо вода во Дебарско
езеро, општината осум години го
решава проблемот

за вршење притисок врз медиумите, туку бара целосна транспарентост за досега потрошените пари за
оваа намена. Во извештајот се инсистира на критериуми за објавување на бесплатните медиумски
кампањи, за кои велат се од вистински јавен интерес.

Денес се отвора Skopje Design Week
2016

Исто така, недвосмислено е потврдена загриженоста на ЗНМ во врска со уредувачката и финансиската
независност на Македонската радио телевизија, за која сметаат дека се уште не може да обезбеди
објективно и точно известување за различни ставови и мислења во јавноста.

Бесплатни часови по театар за
возрасни во декември

„Комисијата ги цени заложбите на новинарските организации за медиумски реформи, но заклучува дека
нема политичка посветеност за промоција на медиумски плурализам и независност. ЗНМ ги поддржува
повиците на Европската Комисија за инклузивен дијалог со новинарската заедница со цел да се преземат
драстични мерки за зајакнување на независноста и плурализмот во медиумите“, соопштува ЗНМ.







2

НОВО

ЗА ВАС

LAJME NË GJUHËN SHQIPE


0

24/11/2016

МОЖЕ ЌЕ ВЕ ИНТЕРЕСИРА
„Младите можат“ повикуваат на
Ораторска вечер

24/11/2016

Отворена изложбата – римејк
„Нефигуративни тенденции во 60

0

24/11/2016

0

24/11/2016

24/11/2016

„Младите можат“ повикуваат

Отворена изложбата – римејк

[Галерија] „Хакираните“

на Ораторска вечер

„Нефигуративни тенденции во

билборди од 80тите

„Нефигуративни тенденции во 60

0

тите“

24/11/2016

60тите“

[Галерија] „Хакираните“
билборди од 80тите

24/11/2016

Апликација овозможува
корисникот сосема да го избрише
своето постоење на интернет

0

24/11/2016

0

24/11/2016

24/11/2016

24/11/2016

0

Апликација овозможува

Бесплатни и отворени

[Видео] Првата епизода од

корисникот сосема да го

учебници – чекор до подобро

документарниот серијал на
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Бесплатни и отворени учебници –
чекор до подобро образование
или повреда на авторски права?
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