ЗНМ: Благодарност до САД за
објективниот извештај за медиумите

МАКЕДОНИЈА
08.03.2017 14:18
обновена: 08.03.2017 14:18

 41
Здружението на новинарите на Македонија и се заблагодари на американската администрација за
објективниот извештај за слободата на говорот во Македонија, во кој се констатира дека овие слободи
се загрозени поради постојаниот притисок на владата врз медиумите, се вели во соопштението.
 Вашингтон ги препознава изворите на кризата во македонските медиуми како што е појавата на
неказнивост на насилството врз новинарите и злоупотребата на јавни пари од владата за контрола на
медиумите  велат од ЗНМ.
Во извештајот Американците зборуваат за зачестените инциденти – од физички напади до смртни
закани против новинарите, во кои се вклучени и носители на јавни функции. Загрижува фактот што
ниту еден од овие напади не е расветлен досега од институциите, реагираат од дружението.
Посебно внимание во Извештајот се посветува на злоупотребата на јавните пари од владата со цел да
се замолчат и инструментализираат медиумите. И покрај мораториумот на владините кампањи во 2015
година, во Извештајот се наведува дека таа мерка не ги опфатила сите јавни и приватни институции
поврзани со ВМРОДПМНЕ.
За Македонска радио телевизија, се потенцира дека се злоупотребува за промоција на владејачката
партија, како дел од координираната уредувачка политика со уште три најгледани приватни телевизии.
Важно место во Извештајот има и системската хајка против новинари од власта, преку тужби за клевета
и лустрација. Овој вид на притисок се илустрира со случајот со лустрирањето на главниот уредник на
„Фокус“, Јадранка Костова и тужбата за клевета од ДУИ против главниот уредник на весникот „Лајм“,
Исен Салиу.
Овој извештај е потврда и за релевантноста на ставовите на ЗНМ што постојано ги застапува во
јавноста. Тие се широко користени како аргументи во описот на лошата состојба во медиумите, се
наведува во соопштението.
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КОМЕНТАРИ
Име:

Епошта:

Наслов на коментарот:

Објави анонимно
(Кога ќе биде објавен коментарот, нема да биде прикажано името)

Остави коментар

Внеси коментар

ПОВЕЌЕ ОД РУБРИКА
Претседателот Иванов го честиташе
Денот на наставата на турски јазик
Спасески на конференција за министри
за спорт во Будимпешта
Во Македонија регистрирани 320 лица
со хемофилија
ЕСЕ: Сеопфатна бесплатна правна
заштита за жртвите на семејно
насилство
Наградата „Никола Младенов“ за
Серафиновиќ и ЛупевскаСозен
(Обновено) Забрана за камиони на
Стража, Пресека, МавровоДебар и на
Деве Баир
Уште тројца американски конгресмени
во групата пријатели на Македонија
Во Пепелиште отворен летен камп за
питомци од 13 држави



Гарет: Рано е да се расправа за
специјален суд

Денес во земјава ќе преовладува
сончево време
ТОП ВЕСТИ
Одлуката за изборот на Џафери
објавена во Службен весник
Две години од настаните во
кумановската „Дива населба“
Македонија ги одбележува Денот на
Европа и победата над фашизмот
САД и ЕУ со ново сценарио за
Македонија
Со воени паради во Русија се
одбележува Денот на победата
Можна ли е забрана на политички
партии во Македонија
Утре ќе биде објавена одлуката за избор
на собраниски спикер
Макрон пред голем предизвик да ја
обедини Франција
Поднесени обвинија против девет лица
за нередите во Собранието
Џафери се сретна со Бејли и Тимоние
Советот на јавни обвинители треба да
одлучува за раководители на
обвинителствата
НАЈЧИТАНИ НАЈСПОДЕЛУВАНИ ПРЕПОРАКА
ВЕСТИ
ВЕСТИ
ОД УРЕДНИК

Што треба за демократија, освен
мнозинство?
Францускиот претседател премоќен за
да функционира
Кој е на нишан на прешевскиот арсенал
Каква помош од САД побара
претседателот на Македонија
Социјалните мрежи полни со кривични
дела

НАЈНОВИ
КОМЕНТАРИ

НАЈКОМЕНТИРАНИ

Што ги привлекува странските гости во
Македонија
Да расчистиме!
Како да се обесштети изгубениот род
Јавори ќе „никнат“ наместо палмите, се
исушија половина милион евра
Измрзнати овошни дрвца, лозја и бостан
во Струмичко
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