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ЗНМ ги поздравува заложбите на ЕУ и САД за продолжување на
разговорите за медиумски реформи

..
.
Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) ја поздравува заложбата на Европската
унија (ЕУ) и на Соединетите американски држави (САД), како олеснувачи во постигнувањето
на договорот од Пржино и како гарантори на неговото спроведување, да продолжат да
разговараат со политичките партии за реформи во медиумите, како еден од важните
предуслови за одржување на фер и кредибилни избори.
ЗНМ ги поздравува и изјавите на еврокомесарот Јоханес Хан и европратеникот Ричард Ховит кои бараат да
се случат медиумските реформи пред предвремените парламентарни избори.
ЗНМ ги смета за објективни оцените на ЕУ и САД за слободата на медиумите во Македонија и очекува од
Вашингтон и Брисел да инсистираат како и досега до македонската влада да обезбеди поволни услови за
слободни и професионални медиуми.
„Со жалење констатираме дека одговорите што ги добивме од ЕУ и САД а во врска со шпекулациите во
јавноста дека меѓународната заедница ги жртвува медиумските реформи заради одлагање на датумот на
изборите не беа јасни во целост. Останува неодговорено прашањето дали до петти јуни ќе има медиумски
реформи за да се подобри известувањето на медиумите за време на изборната кампања и да се обезбеди
еднакво медиумско покривање на сите партии“, велат од ЗНМ.
Нема дилема дека најголемата одговорност за отсуството на реформи во медиумите паѓа врз
македонските партии потписници на договорот од Пржино, меѓутоа, исто така, и ЕУ и САД, како гарантори
имаат важна улога за целосното спроведување на договорот.
Новинарите и медиумите со формирањето на Советот на етика, во кое ЗНМ одигра клучна улога,
демонстрираа зрелост да се соочат со нивната одговорност за поголема примена на професионалните
стандарди.
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таква одговорност не покаже и владата, која треба да престане да се меша во работата на медиумите.
Саморегулацијата не може да го реши насилството против новинарите, прислушувањето на новинарите,
поткупувањето на медиумите со владини пропагандни кампањи и политизацијата и партизацијата на
медиумскиот регулатор и на јавниот радиодифузен сервис, МРТ. За тоа се потребни сериозни реформи,
кои ќе ги ослободат медиумите од притисокот на политиката и бизнисот, додаваат од ЗНМ.
ЗНМ ќе продолжи да работи за системски и одржливи реформи во медиумите согласно договорот од
Пржино. Ќе ги искористиме сите демократски средства да ги убедиме потписниците и гаранторите на
договорот да има промени на медиумското законодавство пред одржување на изборите.
За реформите за слободни и професионални медиуми ЗНМ побара поддршка од Меѓународната федерација
на новинарите како и од други светски и европски граѓански организации што работат на заштитата и
промоција на слободата на говорот и на медиумите, како што се Фридом Хаус, Репортери без граници,
СЕЕМО и други.
За најновата состојба информирана е Високата претставничка на ОБСЕ за слободата на медиумите, Дуња
Мијатовиќ, а во наредните денови ќе испратиме писмо и до комесарот Јоханес Хан, до сите амбасади на
земјите членки на ЕУ во Скопје како и до Американскиот Стејт департманот, во кое ќе бараме договорот
од Пржино да се спроведе целосно пред изборите, порачуваат од ЗНМ./крај/мф/бс
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Поврзани Вести
>> ЕУ би можела да воведе визи за Американците и Канаѓаните (/svet/evropa/eu‐bi‐mozela‐da‐
vovede‐vizi‐za‐amerikancite‐i‐kanaganite)
>> Париз го повлече именувањето на хомосексуална личност за амбасадор во Ватикан
(/svet/evropa/pariz‐go‐povlece‐imenuvanjeto‐na‐homoseksualna‐licnost‐za‐ambasador‐vo‐vatikan)
>> Фишер: Австрија сака ЕУ да ги симне санкциите за Русија (/svet/evropa/fiser‐avstrija‐saka‐eu‐
da‐gi‐simne‐sankciite‐za‐rusija)
>> Француската железница воведува вооружени патроли (/svet/evropa/francuskata‐zeleznica‐
voveduva‐vooruzeni‐patroli)

Општество (/opstestvo)
>> Отворена првата Конференција за е‐Влада (/makedonija/opstestvo/otvorena‐
prvata‐konferencija‐za‐e‐vlada)
>> Презентации на Амбасадата на САД за борбата против трговијата со луѓе
(/makedonija/opstestvo/prezentacii‐na‐ambasadata‐na‐sad‐za‐borbata‐protiv‐
trgovijata‐so‐luge)
>> Започна примената на индекс за детски права во образованието
(/makedonija/opstestvo/zapocna‐primenata‐na‐indeks‐za‐detski‐prava‐vo‐
obrazovanieto)
>> Груевски: Граѓаните дополнително ќе заштедат од новото намалување на
лековите (/makedonija/opstestvo/gruevski‐graganite‐dopolnitelno‐ke‐zastedat‐od‐
novoto‐namaluvanje‐na‐lekovite)
>> Во институциите на државата работат 128.347 службеници
(/makedonija/opstestvo/vo‐instituciite‐na‐drzavata‐rabotat‐128‐347‐sluzbenici)
>> Модерни фитнес‐зони ќе се градат во 20 општини ширум земјата
(/makedonija/opstestvo/moderni‐fitnes‐zoni‐ke‐se‐gradat‐vo‐20‐opstini‐sirum‐
zemjata)
>> ФИНКИ го прослави петтиот роденден (/makedonija/opstestvo/finki‐go‐
proslavi‐pettiot‐rodenden)
>> СЈО најави нов случај наречен „Тврдина“ (/makedonija/opstestvo/sjo‐najavi‐

