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Кариера во Стопанска

ЗНМ ги осуди повиците од Мирка Велиновска за линч на
новинари

банка  АД Скопје.

мај 11, 2016
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се 2 (две) работни

Од Здружението на новинарите на Македонија денеска ги осудија повиците за линч против новинари објавени пред два

места!...

дена во дневниот весник Дневник.
„Етикетирањето на новинарите Горан Михајловски, Ацо Кабранов, Борјан Јовановски, Сашо Ордановски, Ана

Оглас за ангажирање

Петрушева и Катерина Блажевска како фашисти, криминалци и предавници, од колумнистот Мирка Велиновска,

во Македонски Телеком

претставува еклатантен пример на говор на омраза и повикување на насилство. Ваквите брутални напади

АД Скопје Нето плата...

претставуваат смислена стратегија на власта, која преку нејзините мегафони со закани и притисоци се обидува да ги
замолчи новинарите“, укажуваат од ЗНМ.
Оттаму дополнуваат дека Велиновска преку непримерен речник за комуникација со јавноста го девалвира угледот и
достоинството на професијата, а преку бесмислена дискредитација на новинари атакува врз еснафската солидарност
и медиумскиот плурализам.
Меѓудругото, предупредија дека доколку надлежните институции го толерираат говорот на омраза, тие стануваат

Зачленете се и бидете во тек со најновите
случувања
Внесете епошта

соучесници во евентуално насилство против новинари и побараа е Јавното обвинителство веднаш да покрене постапка
против Велиновска, а полицијата да преземе превентивни мерки со цел да се заштитат новинарите од можни напади.

Спонзориран линк:
Дали сакате да добиете 50€ реални пари за тргување на глобалниот финансиски пазар и
започнете да заработувате пари? Регистрирајте се овде и почнете да тргувате со 50 евра
на светската берза

Сподели !

«

Tweet
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Претходно:

За министерот Попoски доаѓањето
на Хајндл е позитивен сигнал од
Берлин

Најчитани

Три женски хороскопски знаци
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Следно:

ВМРО-ДПМНЕ сепак оди на избори

»

Зачлени се

кои носат среќа
5,165 прегледи

април 12, 2016

Овие хороскопски знаци
сигурно ќе имаат повеќе од
еден брак
2,764 прегледи

Просечна плата во Шведска е
4500 евра, а како се...

Дали сте меѓу нив – Ова се
четирите најмоќни знаци...

4,721 прегледи

3,003 прегледи

мај 12, 2016

Дневен хороскоп 12 05 2016
Четврток
2,565 прегледи

мај 11, 2016

ноември 2, 2015

мај 5, 2016

Најлошите и најдобрите
особини на вашиот знак: Ракот
е магнет...
2,513 прегледи

март 1, 2016

Препорачани


Kако до подобра работна
позиција?
мај 13, 2016

Интервју Донка Барџиева
Трајковска: „Скопскиот барок“
е скапо платен пропагенден
билборд...

ПАРИ ВО МАГЛА: Дали ЕЛЕМ
треба да гради рајски градини
или термо и хидро централи?...

Душко Бранковиќ – маратонец
во протести против судскиот
систем!...

мај 13, 2016

мај 13, 2016

Владимир Куновски: Го живеам
“ Процес“ од Кафка!

ЦРНА ЛИСТА НА УЈП:
Државата е најголем должник
на „државата“...

мај 12, 2016

мај 12, 2016

мај 12, 2016

Поврзани постови

Агенција за медиуми со
прекршочна пријава до Алфа,
Канал 5 и Сител...
мај 13, 2016

Приказните од македонското
творештво добија нов модерен
идентитет во едицијата „Бајки
од ...
мај 13, 2016

Како до работа ако немате
искуство?
мај 13, 2016

Бугарија 40 000 семејства ја
напуштиле само за една
година...

Германија се соочува со
недостиг на работници-Милион
празни места!...

мај 13, 2016

мај 13, 2016

Поради отсуство на дел од
обвинетите одложен „Шпион“...
мај 13, 2016

