МФН усвои ургентна резолуција против
апсењето на новинарот Зоран Божиновски
МФН изразува целосна поддршка на новинарот Божиновски и на напорите на ЗНМ
за заштита на слободата на медиумите и на правата на новинарите.
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Меѓународната федерација на новинарите, на нејзиниот 29‐ти Светски конгрес, кој се
одржа од 7 до 10 јуни во францускиот град Ангерс, усвои ургентна резолуција предложена
од Здружението на новинарите на Македонија, со која се осудуваат македонските власти
за апсењето на новинарот Зоран Божиновски, соопшти Здружението на новинари на
Македонија.
„Истакнуваме дека апсењето на новинарите за наводни кривични дела без никакви факти
и докази, не е практика во слободни и демократски земји. Ваквите обвинувања
придонесуваат за дискредитирање на новинарите како предавници и криминалци со цел
да се наруши нивната доверба во јавноста, се вели во резолуцијата.
Светскиот конгрес на МФН го обврзува новиот претседател, белгискиот новинар, Филип
Лерут, ургентно да ги повика македонските власти, МВР, Кривичниот суд во Скопје и
македонскиот обвинител, веднаш да го ослободат Божиновски. Правото на новинарите да
ги истражат и пишуваат нивните приказни е основно начело на новинарството, кое е
гарантирано со европските и светски стандарди и македонскиот устав, се истакнува во
резолуцијата.
МФН изразува целосна поддршка на новинарот Божиновски и на напорите на ЗНМ за
заштита на слободата на медиумите и на правата на новинарите.

Претставниците на новинарите од целиот свет потврдуваат дека Божиновски во
претходниот период објавувал текстови засновани на факти и документи, кои сведочат за
вмешувањето на владини претставници во криминални активности. Ние веруваме дека
единствена причина за апсење на Божиновски е да се спречи понатамошно објавување на
нови стории, се констатира во резолуцијата.

Со почит,
Здружение на новинарите на Македонија
Скопје, 12.06.2016 година

Преземањето на оваа содржина или на делови од неа без непосреден договор со редакцијата на
Плусинфо значи експлицитно прифаќање на условите за преземање, кои се објавени тука (/uslovi.aspx).

ПРЕЗЕМЕТЕ БЕСПЛАТНА Е‐КНИГА: Како да заработите преку интернет на светската
берза
(h倀p://www.fxlider.com/mk/lp4/e‐knjiga‐uvod‐u‐forex?tag=eknjiga&tag1=emagazinlink)

ИНТЕНЗИВНИ ЛЕТНИ
КУРСЕВИ

Автомобилска
асистенција од Сава

Компјутерски курсеви и
курсеви за странски јазици.
За сите возрасти.

Најкомплетна понуда за
автомобилско осигурување со
промотивен попуст од 30%
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(/vest/74626/makedonija‐i‐grcija‐odrzaa‐nova‐runda‐razgovori‐za‐merkite‐za‐gradenje‐doverba)

Македонија и Грција одржаа нова рунда разговори за мерките за градење
доверба
(/vest/74626/makedonija‐i‐grcija‐odrzaa‐nova‐runda‐razgovori‐za‐merkite‐za‐gradenje‐doverba)
Разговорите се одржале во пријателска и конструктивна атмосфера. Двете страни се договориле следниот состанок
за мерките за градење доверба да се одрж

