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ВОВЕД

INTRODUCTION

Говорењето на вистината
и етиката се клучот
за отворање на демократијата
Ејдан Вајт

Војната во Сирија и хуманитарното искушение во
Алепо доведоа до мрачното потсетување во 2016тата дека етиката на човештвото и говорењето
на вистината и понатаму се двојните столбови на
етичкото новинарство.
Но, и по една година од досега невидените
вести, вреди да се вратиме наназад за да побараме
одговор на важното прашање - каква е иднината на
етичкото новинарство во време кога се чини дека до
светската јавност не допираат фактите, човечноста и
одговорното говорење на вистината?
Иако е премногу рано да се одговори на
прашањето, ова специјално издание на Етиката во
вестите ги осветлува професионалните предизвици со
кои се соочуваа медиумите во 2016 година. Нашите
автори дадоа придонес во дебатата за медиумската
иднина и им дадовме на новинарите клучни совети за
техниките на етичко преживување...
Во Европа гледавме како медиумите известуваа
за гласањето на Велика Британија за напуштање на
Европската Унија со што се зголеми загриженоста за
повторното оживување на расизмот, екстремизмот и
политичката пропаганда на континентот. Неизбежно,
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медиумските предизвици околу изборот на Трамп
во САД, исто така, се најдоа во средина на сцената
на новиот бран на нетолеранција, сексизам и
поларизирачка реторика која ги потресе луѓето дома и
во странство.
Ние, исто така, анализиравме како јавната цел
на новинарството е преоптоварена во светот на
комуникациите во кој секој сам работи што доведе
до т.н. движење на поствистина во кое фактите
и експертските мислења се маргинализирани во
рамките на јавниот дискурс.
Но, ова не е криза на „западните медиуми”. Ова
прашање е насекаде подеднакво релевантно.
Во Турција, на пример, известувавме за
катастрофалниот и тековниот напад врз слободното
изразување и новинарството, додека премиерот
Реџеп Таип Ердоган, лице на новата раса на
авторитарните лидери, го прочистуваше медиумскиот
пејзаж составен од критично настроени новинари по
неуспешниот обид за државен удар.
Ние, исто така, ја разгледуваме и улогата на
медиумите коишто водат војна во Индија и каде
што годината заврши со информативна војна помеѓу

Променетата култура на комуникација во светот, поттикната од
империјалната моќ на интернет компаниите и социјалните мрежи,
не само што ги охрабрува корисниците да создадат лични ехокомори на сметка на информацискиот плурализам, туку и ги уништи
пазарните модели кои го негуваа етичкото новинарство.
Индија и Пакистан и со воинствени новинари кои ги
поттикнуваа перспективите за нов конфликт меѓу
овие држави кои поседуваа нуклеарно оружје.
Ние, исто така, го испитуваме континуираниот
глобален пораст на говор на омраза, особено во
Азија, каде што има зголемување на регионалните
тензии меѓу Кина и Јапонија, а не само територијални
спорови и зголемување на национализмот. Ние
разгледувавме како речникот на омраза во Хонгконг
може да помогне да се изостави дел од лошиот јазик
на медиумите.
Во Африка, медиумите се борат да се издигнат
над конфликтите во централните и источните региони
коишто ги опфаќаат Бурунди, Демократска Република
Конго, Сомалија, Кенија и Јужен Судан. Ги истакнуваме
напорите на новинарите да ги смират работите преку
кампањата на EМН Turning the Page of Hate.
Покрај политиката, исто така, гледаме како
медиумите придонесоа за искушението со кое се
соочуваат жените кои се жртви на репресивните
социјални и културни ставови кои продолжуваат да
доминираат во рамките на медиумското известување
за шокантните и неправилно наречени „убиства за
чест” во Пакистан.
Но, немаше само лоши вести за новинарството
во 2016 година. Всушност, можеби најголемата и
единствена приказна за разбивање на корупцијата во
оваа деценија е дел од истражувачкото новинарство
спроведено од 400 новинари во 80 земји –
Документите од Панама.
Нагласивме две области со особена етичка
практика со кои новинарството е камен-темелник на
сигурност и доверба: прво, во чест на сите свиркачи
и извори кои го овозможуваат новинарството во
интерес на јавноста и кое се реализира преку очите
на новинарот кој му помогна на Едвард Сноуден
да ги открие тајните за глобалниот надзор на САД
и прислушување; и второ, внимателен преглед за
тоа како ги користиме сликите за да раскажеме
приказни, фокусирани на миграцијата.
Ние, исто така, им дадовме совети на новинарите
за тоа како да се држат до фактите, да ги
заштитуваат изворите, правилно да известуваат за
миграцијата, да идентификуваат говор на омраза, да
блокираат лажни вести и да се заштитат од војната
на трговците и пропагандата. Во целина, нашиот
извештај открива дека етичкото новинарство ретко
кога било под ваков постојан притисок од политичка
и од комерцијална природа.
Променетата култура на комуникација во светот,
поттикната од империјалната моќ на интернет
компаниите и социјалните мрежи, не само што ги
охрабрува корисниците да создадат лични ехокомори на сметка на информацискиот плурализам,

туку и ги уништи пазарните модели кои го негуваа
етичкото новинарство.
Повеќето од медиумските набљудувачи не
се оптимисти за иднината, но иако постојат сè
поголем број гласови, шпекулации, лажни вести
и дезинформации како што се развива пазарот на
онлајн информации, сепак, постои и зголемено
движење за зајакнување на занаетот новинарство.
Навистина, во секој дел од светот, дури и онаму
каде што политичките мегафони се на власт,
новинарите кои се посветени на вредностите на
точноста, човечноста и транспарентноста добро
работат, се поврзуваат со публиката, иако понекогаш
се изложени и на ризик.
Довербата на јавноста ќе се врати само кога
луѓето ќе имаат доверба дека моќните институции
- владата, државата, корпоративната моќ, се
одговорни и ги слушаат нив и нивните грижи.
Новинарството во најдобар случај може да ја заврши
оваа работа, но не без свежа поддршка.
Кризата која е наведена тука не е само дел
од професионализмот, таа е пресвртница за
демократијата и бара да се инвестира политичка
волја во отворени, поврзани и плуралистички
системи на комуникација. Она што е потребно се
нови насоки во јавната политика:
• Да се развијат

практични и одржливи решенија за
финансиската криза со која се соочува независното
новинарство.
• Да се поддржи јавната цел на новинарството преку
повеќе инвестиции во јавните медиуми.
• Да се започнат кампањи за борба против омразата,
расизмот и нетолеранцијата.
• Да се обезбедат

повеќе ресурси за истражувачко
известување и начини за промовирање на
гласовите на малцинствата.
• Да се охрабри

приврзаноста кон етичките
вредности при управување и раководење со
новинарството.
• Да се изврши притисок врз социјалните мрежи и
интернет компаниите да ја прифатат одговорноста
дека како издавачи мора да ги следат своите
информативни услуги.
И, на крај, но не помалку важно:
• Да се поддржат проширените медиуми и
информативните програми за описменување за да
се натераат луѓето, вклучувајќи ги и политичарите
и други кои се дел од јавниот живот, да бидат
повеќе свесни за потребата од одговорност,
толерантност и друг вид комуникации.
За повеќе информации за ЕМН и нејзината работа и
како можете да добиете поддршка:
http://www.ethicaljournalismnetwork.org
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ИЗИГРАНИ
Како американските медиуми играа
на погрешна карта и придонесоа за
победата на десничарите.
Бил Орме

Г

оворот на омраза никогаш не се сметаше за добра стратегија во
претседателската политика на САД. Но, светот се разбуди на 9 ноември
2016 година и дозна дека тоа не е така. За прв пат во модерната историја,
САД имаа новоизбран претседател чија победа беше јавно поздравена од
страна на Кју Клукс Кланот, додека американската нацистичка партија беше
подеднакво возбудена.
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МРЕЖА ЗА
ЕТИЧКО НОВИНАРСТВО

Во кампањата на Доналд Трамп,
Мексиканците беа наречени силувачи
и убијци; афроамериканските заедници
биле „заразени со криминал од пеколот”;
и се предложи „вкупно и целосно
прекинување” на муслиманската
имиграција. Трамп го обвини својот
противник Хилари Клинтон која се
залагаше за договор со „меѓународните
банкари” за кражба на изборните
резултати со јазик во којшто одекнува
антисемитскиот тракт „Протоколите на
старешините на Сион”.
И покрај етичките и фактичките
ставови, малкумина во американските
медиуми сметаа дека ова се пишувања за
победничката скрипта за претседателска
трка. Напротив, тие во голема мера се
сметаа за груба и очигледна непристојност
што треба речиси автоматски да се
дисквалификува.
Победата на Трамп се наѕираше уште
кога беше избран за претседателски
кандидат и покрај противењето на
уредниците на речиси секој голем
државен и национален весник, вклучувајќи
ги и оние неколкуте кои секогаш ги
поддржуваа републиканските кандидати.
Многумина од нив ги наведоа
неговите коментари за имигрантите
и жените како централна причина за
нивниот уреднички став. Сепак, до
крајот на кампањата, малку американски
новински компании посветија поголемо
покривање на уште потемната подлога
на најголемите поддржувачи на Трамп,
кој го поздрави својот изборен успех
како оправдување за нивниот презир
кон Црнците, Латиноамериканците,
муслиманите, Евреите, хомосексуалците
и другите кои ги сметаа за инфериорни во
однос на белите христијански „европски
Американци”.
Веднаш по изборите, сепак, многу
новинари започнаа да посветуваат
поголемо внимание. Беше јасно дека
најдеструктивната последица од
успешеноста на претседателскиот
кандидат Доналд Трамп би можела да
биде нејзино вклучување во главните
текови на расистичката политичка
реторика и со неговата победа,
имплицитна легитимизација на некогаш
маргиналните гласови на „белото
националистичко” право кое ја одобри
неговата кандидатура.
Еден од првите потези на Трамп како
новоизбран претседател е да именува
предводник од овие бели расистички
групи како главен стратег на неговата
администрација. Стивен Банон, издавач
на Breitbart News , опишан од Лигата
против клеветата како „премиер
веб-страница на копчето ‘алт-десно’лабаво испреплетена група на бели
националисти, нескриени антисемити
и расисти”. ККК, Американската
нацистичка партија и другите групи на
истомисленици го пофалија изборот

Малку американски новински компании посветија
поголемо покривање на уште потемната подлога
на најголемите поддржувачи на Трамп, кој го
поздрави својот изборен успех како оправдување за
нивниот презир кон Црнците, Латиноамериканците,
муслиманите, Евреите, хомосексуалците и другите
кои ги сметаа за инфериорни во однос на белите
христијански „европски Американци”
на Банон. Навредениот претседател
на Националното здружение за
унапредување на обоени луѓе (NAACP)
ја објави својата реакција на Твитер:
„Расизмот стана рутина; антисемитизмот
е нормален; ксенофобијата веќе не е
исклучок; и мизогинијата е мејнстрим”.
За неколку дена, Банон и долгата
историја на борбата против расите
на Breitbart News, мизогинистичкиот
и антисемитистичкиот коментар се
најде во вестите на познатите медиуми,
движењето „Запрете го Банон” стана
вирално и претставуваше прв сеопфатен
предизвик за администрацијата која
допрва требаше да се инсталира.
Но, не поради тоа што Банон беше
политички непознат или затоа што беа
тајни неговите објави на расистичкидесничарски ставови. Тој беше главниот
раководител на кампањата на Трамп
за општите избори, Breitbart News беа
меѓу првите влијателни поддржувачи
на Трамп при изборите во рамките на
Републиканската партија.
Breitbart веќе беше озлогласен
дека ги деградира активистите на
афроамериканското движење „Black Lives
Matter” и бранителите на муслиманскитеамерикански граѓански права и многу
други етнички и политички цели.
Сепак, малкумина во медиумите го
сфатија Банон како сериозна политичка

сила и потенцијален кршач на моќта.
Оние кои помалку се фокусираа на
улогата на публицист како платформа
за бели расисти, а повеќе на своите
жалопојки против Клинтонови и водечки
републиканци како корумпирани
„инсајдери” (Bloomber news објави
префинет профил на Банон во октомври
2015 година, нарекувајќи го „најопасниот
политички оперативец во Америка”).
Дури и по неговиот успех во
новата администрација на Трамп,
Банон честопати беше еуфемистички
етикетиран во вестите како „провокатор”
или „огнен модел” без конкретна
референца за неговото омаловажување
на Црнците, Евреите, муслиманите,
хомосексуалците и „либералните
феминистки”.
Без оглед на ова, сепак, фер е овие
ставови да се припишат на претседателот
и 60 милиони и повеќе Американци кои
гласаа за него?
Има малку докази дека расната
предрасуда беше главен мотиватор
за повеќето поддржувачи на Трамп
и поддржувачите од работничката
класа, многумина од нив се чувствуваа
загрозени од глобализацијата и
стагнацијата на платите и беа лути на
она што го сметаа за предавство на
работничката класа од страна на елитата
од Вашингтон.
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Трамп никогаш не ја отфрли поддршката на самопрогласените
неонацисти, кои го фалеа како сродна душа.
Но, несомнено, сериското нетрпение
на Трамп беше клучно за неговиот повик,
како што им беше јасно и на оние кон
кои целеше. Трамп никогаш не ја отфрли
поддршката на самопрогласените
неонацисти, кои го фалеа како сродна
душа.
Во невиден бран на постизборни
напади, поддржувачи низ целиот свет
и земјата блуеја закани и навреди
кон Црнците, Латиноамериканците,
муслиманите, хомосексуалците и другите
малцинства.
Кукастите крстови и KKK знаците со
спреј беа нацртани на џамиите, синагогите
и студентските центри. Злосторствата
од омраза кои беа пријавени во полиција
достигнаа рекорден број. Стравувањата
од ненадејно легитимизирана
дискриминација по изборите предизвикаа
протестни маршеви во повеќето поголеми
градови.
Зошто повеќето во медиумите не го
предвидоа ова?
Од почетокот на кампањата,
покривањето на отворено фанатичните
про-Трамп групи постави етичка
дилема за новинарските организации.
Не можеше и понатаму да се отфрлат
како „маргинални” екстремисти кога со
нивните ставови отворено се залагаа,
а нивната поддршка навидум беше
добредојдена од големата партија на
претседателскиот кандидат.
Сепак, сè уште имаше малку докази
дека тие го претставуваат нишањето на
изборниот гласачки блок. Можеше да се
потврди дека со давањето предност на
нивните расни предрасуди на насловната
страница би дале само публицитет за
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кој копнеат и незаслужена политичка
легитимност.
Покрај тоа, големи американски
новинарски организации го споделуваа
уверувањето дека победата на Трамп е
невозможна и дека по неговиот навидум
неизбежен пораз овие групи ќе се
повлечат или ќе бидат притиснати назад
во темнината.
Самиот кандидат, пак, беше доволно
огнен. Новинарите кои ги сметаа личноста
и дискурсот на Трамп како повеќе
чудни одошто опасни беа втурнати во
понатамошниот тек на самозадоволство
од сопствените анкети со што í дадоа
на Клинтон навидум непремостливо
водство.
Сега дури новинарските куќи ги
сфатија сериозно овие крајно десничарски
екосистеми на политичките медиуми.
Либералните коментатори се јавија
со задоцнето предупредување против
постизборното „нормализирање” на
расните предрасуди и мизогинијата на
победникот Трамп и неговите советници и
поддржувачи, како и оние што самиот тој
ги наведе.
Дали оваа „нова нормална” кампања
со говор на омраза е навистина нова?
Американскиот политички дискурс
никогаш не бил целосно ослободен од
расизмот, мизогинијата, ксенофобијата
или други предрасуди. Првиот амандман
на Уставот ги штити дури и најголемите
вербални напади врз етничката
припадност на другите и религиозните
верувања, а многу фанатици ја преземаа
оваа законска заштита.
Повиците за расна предрасуда
доведоа до масовно затворање на

јапонските Американци во Втората
светска војна и драстични рестрикции
за целата азиска имиграција неколку
децении пред тоа.
Клу Клукс Кланот, исто така, одржа
изборни протести во северните држави
против вработување на католички
имигранти од страна на големите
градски власти и полициски сили. (Како
млад човек, германскиот Американец,
таткото на Доналд Трамп, бил уапсен
од полицијата во Њујорк за време на
антиирскиот марш на ККК).
Сепак, сè до неодамна, поголемиот
дел од „говорот на омраза” се сметаше
дека е повеќе дел од политичките
кампањи на белите. Ова не беше од
примарно значење за идеолошките или
етичките причини, тоа едноставно се
сметаше за лоша форма, лоша политика и
со него се гарантира осуда од медиумите.
Дури и признатиот сегрегационист
Џорџ Валас, гувернер на Алабама кој се
кандидираше за претседател во 1960тите беше внимателен и го избегна
јасниот расистички јазик.
Политичката поддршка од групите
како ККК се сметаше за политички
токсична и брзо се отфрлаше од страна
на повеќето десничарски политичари.
Ретките медиумски портрети на
помалите групи кои се залагаа за омраза
и публикации, вообичаено се фокусираа
на нивното влијание врз белите домашни
терористи, како Тимоти Меквеј чијшто
бомбашки напад во 1995 година во
Оклахома Сити однесе 168 животи.
Овие групи и нивните верни
следбеници и осамените волци се
сметале за мало, злобно малцинство

на екстремната десница. Она што
недостигаше беше знаењето колку е
раширен гневот при изборот на првиот
афроамерикански претседател и
незадоволството кон латиноимиграцијата
кои се споија во поширока десничарска
дисиденција која ја прифати расистичката
реторика на обвинување на овие групи,
понекогаш и овие групи и нивните
лидери.
Сепак, имаше крај. Повеќето
американски конзервативни лидери
ја отфрлија идеологијата заснована
врз „идентитетот” на европското
антиимигрантско право како
спротивставена на американските
традиции на етнички и религиозен
плурализам, дури и додека тие ги
блокираа напорите за легализација на
имигрантите без документи. Некои од
законодавците на владејачката партија
и некои поранешни претседателски
кандидати аспиранти се поврзаа со
светските ставови на Најџел Фараж, Герт
Вилдерс или Ле Пен.
Но, Трамп успеа да ја спои својата цел
со европското антиимигрантско право, ја
нападна Ангела Меркел за отворање на
германските врати за сириските бегалци,
навивајќи за движењето Брегзит и дури
се појави во јавноста со Фараж до него.
После изборите, Фараж волонтираше
да служи како врска на Обединетото
Кралство со избраниот претседател на
САД.
Силните групи на десничарите беа
воодушевени, наведувајќи ја славата
на Трамп како доказ дека нивните
ставови повеќе не може да се сметаат
за екстремни ставови. „Нашата порака
е повеќе видлива од кога било досега”,
напиша Бред Грифин, уредник на белата
националистичка веб-страница Occidental
Dissent во почетокот на 2016 година.
„Тоа е, исто така, заради кандидатурата
на Трамп... Можете ли да замислите свет
во кој белите националисти излегуваат
од темните ќошиња, обвинението за
‘расизам’ предизвикува само насмевка
и грчење на рамената, а ние почнавме
отворено да се организираме?”
Историските избори на претседателот
Обама во 2008 година поттикнаа пораст
на отворената расистичка антицрнечка
реторика, најчеста и длабоко вкоренета
форма од американските расни
предрасуди, но ретко кој од политичарите
или медиумските коментатори гласно
коментираше.
Во случајот на Обама, овој
антицрнечки расизам се интензивираше
со ксенофобични тврдења дека
претседателот не беше навистина
„Американец”, туку муслиман, роден
во Кенија, тврдења кои добија
широк простор во радиостаниците и
телевизиите на десничарите, особено
во најпознатиот Fox News, најгледаниот

кабелски канал во земјата. Најистакнат
портпарол на овој „зародиш” беше
Доналд Трамп, кој го користеше ова
прашање за да поттикне зголемување на
можноста за претседателски кандидат на
Републиканската партија.
Она што беше радикално различно
во 2016 година е тоа што за прв пат
во американската политичка историја
стандарден носител на една од двете
најголеми американски политички партии
не само што лично се ангажираше за
отворена нетолеранција, туку и намерно
ги позиционираше овие предрасуди во
центарот на претседателската кампања.
Како резултат на ова, некогаш
маргиналните екстремно десничарски
групи кои никогаш порано не поддржале
кандидат од голема партија станаа
активни поддржувачи на Доналд Трамп.
А Трамп и покрај стравот на повеќето
републикански партиски професионалци,
одби да се откаже од овие групи и ако
долгорочната одржливост на партијата
зависи од значајната поддршка на
гласачите од „малцинството”, кои во
голем дел од земјата колективно се
приближуваат до мнозински статус.
Но, Трамп ја водеше кампањата со
непочитување на републиканскиот
естаблишмент и другите поборници за
„политичка коректност”.
Трамп никогаш не ја отфрли
поддршката на самопрогласените
неонацисти, кои го фалеа како нивна
сродна душа. Претседавачот со
Американската нацистичка партија Роки
Џ. Сухајда им рече на своите следбеници
дека изјавите на Трамп во кампањата
„ако ништо друго, покажаа дека ‘нашите
ставови’ не се толку ‘непопуларни’ како
што политички коректната толпа кажа
дека се!”
Фашистичко-нативистичката
Vanguard News Network изјави дека
„само Трамп може да ја врати кафената
плима и белците кои размислуваа го
знаат тоа”. Џејмс Едвардс, домаќин на
белото националистичко радио ток-шоу
со задоволство изјави: „На нашите луѓе
едноставно им е потребен одржлив
кандидат и тие го идентификуваа Трамп
како таков човек “.
Во септември, во едно обраќање
необично за кампањата, Хилари
Клинтон ги структурираше многуте
екстремистички групи кои ја поддржуваат
кампањата на Трамп, нарекувајќи
ги повеќето од нив како дел од
самопрогласениот „алт-десно”, движење
популаризирано од Breitbart News. И
наместо да се навредат од говорот
на Клинтон, овие групи ги поздравија
нејзините напади и користењето на
нивната посакувана терминологија како
доказ за нивното сѐ поголемо влијание.
„Терминот ‘alt-right’ е ребрендирање на
белите надмоќници во дигиталната ера”,

вели Марк Поток, кој ги следи „Групите на
омраза” на САД во Southern Poverty Law
Center во Алабама.
По победата на Трамп, не само кај
сигурните јужни републиканци, туку и
во поранешните демократски упоришта,
како што се Мичиген, Висконсин и
Пенсилванија, овие групи на омраза
сега се сигурни во проширувањето
на своето влијание со пласирање на
нивни сопствени кандидати во трки низ
државите и се кандидираа како про-Трамп
републиканци?
Како што покажува истражувањето на
Поток, некои веќе го добија и благословот
на локалните лидери на ГОП и покрај
белата боја на нивните надмоќници
претходно. Другите, пак, влегоа во
политиката на големата партија за прв пат
како делегати на Трамп во републикански
предизбори. Неколкумина го добија и
вниманието на националните медиуми во
тоа време.
Заеднички именител на многумина
од овие активисти е нивното влијание
врз десничарските веб-страници и
радиостаници што покажа дека го
преобликува американскиот медиумски
политички пејзаж за кои не постои
еквивалент на левата страна на спектарот.
Некои од најистакнатите се:
Вилијам Џонсон, шеф на јавната бела
националистичка American Freedom Party
и делегат на Трамп на претседателските
прелиминарни избори, кој за време на
кампањата го повика Трамп и изјави:
„Белата раса умира во Америка и Европа,
бидејќи се плашиме да бидеме наречени
‘расисти’”.
Пензионираниот генерал Вилијам
Г. Џери Бојкин, еден од ретките
поранешни високи воени офицери кој
јавно ја одобри и ја водеше кампањата
за Трамп. Бојкин беше познат како лице
кое беше прекорено од тогашниот
претседател Џорџ Буш за портретирање
на распоредувањето на САД во Ирак и
во Авганистан како „света војна против
исламот” и предлагаше забрана за
изградба на џамии низ Содинетите
Американски Држави. Сега како водач на
милитантната евангелска христијанска
група наречена „Kingdom Warriors”, Бојкин,
кој често се појавуваше на телевизиски
вести, се покажа како поддржувач на
Трамп и замена пред и по изборите.
Френк Гафни од острата десничарска
организација „Islamophobic fringe of the
national security commentariat” беше
именуван како советник за надворешна
политика во транзицискиот тим на Трамп.
Гафни, поранешен помошник-секретар за
одбрана во администрацијата на Реган,
работеше во „Center for Security Policy”,
мала, непрофитна организација која,
според Southern Poverty Law Center, беше
означена како „група на омраза” поради
нејзините напади врз американските

ЕТИКА ВО ВЕСТИТЕ МЕН Извештај за предизвиците за новинарството во ерата после вистината

9

Новинарските организации можеби беа невнимателни и
не ги забележаа про-Трамп активистите за расистичкото
право со цел да не се појавуваат за да не бидат
повлијателни отколку што објективно се. Но, Трамп
сега ги донесе овие некогаш маргинализирани сили во
владејачката национална коалиција, којашто не само
што не ја става под знак прашалник правната заштита
против расната и верската дискриминација, туку и
активно го одобрува говорот на омраза.
муслимани и обвинувањата за
„предавство” против немуслиманите
и американските службени лица кои
ги бранат.Тој, исто така, е домаќин на
неговото онлајн радиошоу со водечки
бели надмоќници кои честопати му се
гости.
Новинарските организации можеби
беа невнимателни и не ги забележаа проТрамп активистите за расистичкото право
со цел да не се појавуваат за да не бидат
повлијателни отколку што објективно се.
Но, Трамп сега ги донесе овие некогаш
маргинализирани сили во владејачката
национална коалиција, којашто не само
што не ја става под знак прашалник
правната заштита против расната и
верската дискриминација, туку и активно
го одобрува говорот на омраза.
Дејвид Дјук, поранешен „голем
волшебник” на Кју Клукс Кланот, беше
искрено осуден од националните
републикански лидери дека им се
додворувал на гласачите во неговите
претходни кампањи за државна и
федерална позиција. Во 2016 година тој
повторно се кандидираше како независн
кандидат на Луизијана за Сенатот и
гласно се залагаше за Трамп.
Во почетокот на неговата кампања,
Трамп одби да ја отфрли поддршката на
Дјук, неискрено тврдејќи дека не го знаел
Дјук и ККК. Подоцна, тврдеше дека има
„проблеми со микрофонот” и изјави дека
не го одобрува Кланот. Дјук ја водеше
кампањата за Трамп со месеци потоа без
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да предизвика прекор од јавноста. Сè до
крајот на август, Трамп во својата јавна
кампања не го осуди и оспори.
Трамп се жалеше дека тој и неговите
гласачи се прикажани преку карикатури
во медиумите како „сексисти, како
расисти, како ксенофоби”. Сепак, тој
никогаш директно не ги прекори
поддржувачите кои беа гласни против
Црнците, беа против имигрантите,
муслиманите / или беа мизогинисти.
Сепак, не се зема предвид: неговиот успех
во обезбедувањето на републиканската
номинација, а потоа и победа на изборите
на кои покажа дека ги споделува овие
ставови или барем толерираност кон
поголем дел од електоратот.
Покрај ова, „мејнстрим медиумите”
кои Трамп ги напаѓаше во голема мера
беа одговорни за тој неочекуван успех.
Неговите сурови, секојдневни напади
врз жени и малцинствата претставуваа
рудник за рејтингот на кабелските
мрежи, кои ги емитуваа цели неговите
говори во живо без сценарио, во текот
на цела година, предност која не им ја
дадоа на другите кандидати. Епидемиите
на насилство и заканите на Трамп
против демонстрантите перверзно го
легитимизираа непропорционалното
покривање на неговите митинзи, за
кои мрежите може да тврдат дека се
известувања за значајни настани.
Трамп се фалеше и со право дека
спротивно на неговите ривали, тој
не можел да плати за телевизиско

рекламирање. New York Times процени
дека во март 2016 тој веќе го добил
еквивалентот на повеќе од 2 милијарди
американски долари за бесплатно
рекламирање кај поголемите медиумски
компании што беше околу три пати
повеќе од емитувањата и покривањата на
печатените медиуми за Хилари Клинтон.
Целиот тој бесплатен публицитет се
исплати. Трамп, на крајот на изборите
во 2016 година, собра повеќе гласови од
кој било републикански кандидат пред
него. Генерално, тој победи во северните
држави, кои со децении не гласале за
републиканците.
Во текот на кампањата Трамп
постојано ја добиваше мнозинската
поддршка од белите луѓе, демографска
група навикната да доминира во
политичкиот живот на САД од
основањето на земјата. Многу од нив,
како што покажаа изборите, и понатаму
се силно вознемирени од ерозијата
на нивната долгогодишна несомнена
надмоќ: излезните анкети покажаа дека
белите мажи го фаворизираат Трамп пред
Клинтон во сооднос два наспроти еден,
што претставува зачудувачка маргина со
оглед на фактот дека Клинтон всушност
го доби севкупното гласање на народот.
Тој гнев на белците нема да исчезне,
дури и со победата на нивниот избран
кандидат. Активистите на фанатичното
право ќе продолжат да се обидуваат
да ја искористат огорченоста и да
продолжат со понатамошните пробиви во
мејнстримот на изборната политика.
Новинарите имаат одговорност
да го сфатат ова многу сериозно за
да ги следат и откријат групите и
„страниците со вести” кои ги промовираат
и ги зголемуваат предрасудите и
кандидатурите засновани врз поплаки
додека изјавуваат приврзаност кон
следниот претседател, додека, исто
така, го принудуваат Трамп и неговите
советници да изјават дали тие прифаќаат
таква поддршка.
Новинарските организации можеби
беа невнимателни за време на кампањата
да ги стават во центарот на вниманието
активистите на Трамп од расистичката
десница, со цел да не бидат повлијателни
од она што објективно се. Но, Трамп сега
ги донесе овие некогаш маргинални сили
во владејачката национална коалиција,
нешто што не само што ќе ја стави под
знак прашалник правната заштита од
расна и верска дискриминација, туку и
јасно ќе прости за говорот на омраза.
Овој чин ги содржи сите одлики на
невидена политичка, а можеби и уставна
криза. Етичкото упатство за новинарите
во месеците и годините што претстојат
можеби најдобро се сумира преку
честиот хаштаг во вестите кои се твитаа
presidentelect Trump: #NotNormal.
Бил Орме / bill.orme@gmail.com

МЕДИУМСКИТЕ ЛАГИ
И БРЕГЗИТ

Двоен удар со чеканот во Европа и
етичкото новинарство
Герет Хардинг

О

д моментот кога се приклучи на Европската Унија во 1973 година, Британија
беше единствената чиишто медиуми беа дел од евроскептичниот клуб
со седиште во Брисел. Двата најпродавани весници The Sun и Тhe Daily
Mail бесно се противат на ЕУ, известувајќи за своите прашања со мешавина на
непријателство, потсмев и презир.

Кога поранешниот претседател на Европската комисија Жак Делор дрско ја предложи единствената
валута во 1990 година, The Sun гласно реагираше на насловната страница „Срам да ти е, Делор”,
придружено со два исправени прста, со поздрав до „француската будала”. Во 2003 година Daily Mail го
опиша Нацрт-уставот на ЕУ како „План за тиранија”. И во 2011 година, истиот весник предупреди дека
Германија ја претвора Европа во „Четвртиот рајх”.
Daily Telegraph, четвртиот најпродаван весник во Велика Британија, ги храни своите читатели со дневна
диета со негативни вести за Европската Унија, додека шестиот најголем весник Daily Express водеше
„Крстоносна војна” против британското членство. Вообичаените наслови беа „ЕУ им го мие мозокот на
нашите деца”, „Сега ЕУ сака да ги забрани нашите котлиња” и „Извадете ја Британија од ЕУ”.

ЕТИКА ВО ВЕСТИТЕ Извештај на ЕНМ за предизвиците на новинарите во ерата после вистината
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Како резултат на строгите упатства за
непристрасност, британското телевизиско
известување е поправедно. Но, дури и BBC
емитува повеќе негативно од позитивно.
Со извештајот на аналитичарите од
Media Tenor со седиште во Цирих објавен
во април 2016 година, се заклучи дека
само 7% од покривањето на ББС за ЕУ
е позитивно и 45% е негативно. Исто
така, се откри дека тонот на покривање
е повеќе негативен од она за руските и
кинеските силни лидери, Владимир Путин
и Кси Џинпинг. Дури и сирискиот диктатор
Башар ал-Асад имаше повеќе позитивно
споменување од ЕУ.
Извештајот, исто така, го разгледа и
квантитетот на покривање од 2001-2016
и потврди дека за ЕУ изнесува само 1,5%
од статиите во Вести во десет, во 12 од
тие 16 години. Како што се приближуваше
референдумот, покривањето стануваше
поинтензивно и повеќе позитивно.
Сепак, со извештајот се заклучи дека
„известувањата за предностите на
членството во ЕУ се појавија премногу
доцна и нема да ја убедат јавноста што е
навикната да ја критикува ЕУ”.
И навистина беше доцна, на 23 јуни
2016 британските гласачи одлучија да
ја напуштат ЕУ со мало мнозинство кое
после референдумската кампања ќе биде
најдобро запаметено по лагите коишто ги
кажуваа водечките луѓе од кампањата.
На 8 март, The Sun објави приказна со

наслов „Кралицата го поддржува Брегзит”
врз основа на анонимни извори. Откако
Бакингемската палата поднесе демант,
британскиот весник, чуварот ИПСО го
оцени насловот
како „значително погрешен” и не
го поддржа текстот. На 15 јуни, Daily
Mail објави приказна на насловната
страница во која ги прикажа мигрантите
кои излегуваат од камион во Велика
Британија со насловот „И ние сме од
Европа, дозволете ни да влеземе”. Сепак,
полициските снимки јасно покажаа оти
мигрантите тврдат дека се од Ирак и
Кувајт. Во двата случаи весниците објавија
мали корекции внатре во самиот текст.
Но, дотогаш лажните приказни веќе
се вкоренија во колективната свест на
читателите.
Лесно е медимумите во Велика
Британија да се ослободат од
одговорноста за објавување невистини и
полувистини за ЕУ, бидејќи британската
јавност знае помалку од она што го знаат
граѓаните во која било друга земја, како на
пример, Латвија. Прашани од анкетарите
дали трите едноставни изјави за ЕУ биле
точни или лажни, само 28% од Британците
одговориле правилно. И навистина, еден
од најјасните знаци за незнаењето на
британските гласачи е фактот што на 24
јуни најбараното прашање поврзано со ЕУ
беше „Што значи напуштање на ЕУ”, по кое
следуваше „Што е ЕУ?”

Претставништвото на Европската комисија во Велика
Британија дури има посебен дел на својата веб-страница
посветен на овие евромитови. Проблемот е што овие
приказни лесно се паметат и брзо стануваат дел од
стенографијата на шефувањето на Брисел.
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Многу британски новинари, исто така,
покажуваат незнаење за работата на
ЕУ, затоа што им недостигаат основни
информации за нивните процедури за
донесување одлуки или заради тоа што
ова незнаење е во насока на нивната
мисија, дискредитирајте со изоставување
на фактите.
Во октомври 2011 година Daily Mail
објави приказна која ја објавија и Express и
Тhe Telegraph за тоа како „Бирократите на
ЕУ забранија децата помали од 8 години
од дуваат балони затоа што тие може да
се повредат”.
Написот е типичен за мрзливото, полно
со грешки британско известување за ЕУ. За
почеток, се однесува на „нова директива”
која беше во форма на предлог-текст.
Второ, „бирократите” не ги прават
законите на ЕУ, Комисијата ги предлага,
а Европскиот парламент и Советот на ЕУ
ги усвојува. Значи нема „нова директива”
и сигурно нема „забрана”, туку Комисијата
само препорачува деца под осум години
да бидат придружени од возрасно лице
кога дуваат балони, за да не се задават.
Цела индустрија ги произведе овие
во голема мера фабрикувани приказни
за заплашувањето и спиењето на
ЕУ. Во поднесокот Алистер Кембел,
поранешниот владин шеф за комуникации
од Лабуристичката партија, за истрагата за
Ливенстон, рече: „Во различни времиња,
читателите на британските весници
можеби прочитале дека „Европа” или
„Брисел” или „ЕУ” забраниле или имаат
намера да забранат килтови, кари, каша од
грашок, топови хартија, каерфили сирење,
добротворни продавници, булдози,
свиткани колбаси и краставици, британска
армија, службениците кои помагаат при
преминување на улица, британски леб,
британски тоалетни школки, грбот на
пасошот, возачи на камиони кои носат
очила и многу други нешта”.
Претставништвото на Европската
комисија во Велика Британија дури има
посебен дел на својата веб-страница
посветен на овие евромитови. Проблемот
е што овие приказни лесно се паметат
и брзо стануваат дел од стенографијата
на шефувањето на Брисел. И како што
покажаа многу истражувања, побивањето
на сомнителни тврдења или чисти лаги
само служи за да привлече внимание кон
невистината наместо да се разоткрие.
Тешко е да не се согласите со тврдењето
на главниот судија Ливенстон кога
станува збор за ЕУ: „Секако дека има
јасни докази за погрешно известување”.
Сепак, повеќето Британци своите
вести ги добиваат од ТВ, интернет и
социјалните медиуми, а не од весниците.
Дополнително на ова, британскиот печат
има тенденција да претерува со своето
значење и влијание.

Должноста на новинарите кон вистината во оваа средина е иста како што отсекогаш и
била - да ги раздвојат лагите од фактите, да ги информираат читателите коклу што е
можно поискрено и да се стремат кон најблиското приближување до вистината.
Должноста на новинарите кон вистината
во оваа средина е иста како и секогаш,
да ги раздвојат лагите од фактите, да
ги информираат читателите колку што
е можно чесно и да се стремат кон
најблиското приближување кон вистината.
Во 1992 година, The Sun имал над 3,5
милиони читатели. Сега има помалку
од 1,8 милиони. Британците, исто
така, очекуваат нивните весници да
не бидат сигурни. Истражувањето на
Евробарометар за 2015 година откри дека
73% одговориле дека не им веруваат
на весниците, највисок процент во ЕУ.
И на крај, врската помеѓу сопственоста
на медиумите и политичкото влијание е
честопати претерана. Daily Mail on Sunday
презентираше податоци во корист на тоа
да се остане во ЕУ и покрај фактот што
сопственикот на овој весник е жесток
противник на ЕУ. Исто така и The Times
ја поддржа Британија да остане во ЕУ и
покрај тоа што го има истиот сопственик,
Руперт Мардок, исто како и The Sun.
Покривањето на кампањата за Брегзит
честопати беше пискливо и плитко. Но,
референдумот значеше само мрачни
вести за квалитетното новинарство. Голем
дел од известувањата на Guardian, Times и
Financial Times беа избалансирани, а дури
и Telegraph кој јасно се залагаше за Брегзит
ги објави коментарите на останатите
поддржувачи. Политичкиот уредник на
Sky News Феизај Исламги доби пофалби
од медиумите за тоа што направи
премиерот Дејвид Камерон и лидерот на
кампањата да се сретнат во Мајкл Гув на
примарното 20-минутно интервју за кое
му требало една недела за истражување
и обиди.
Референдумот беше, исто така, познат
по зголемувањето на бројот на места
за проверка на фактите и анализите од
тврдењата на политичарите. Би-Би-Си
посвети цел дел од својата интернет
страница за проверка на точноста
насочена кон добивање на „фактите

зад тврдењата во референдумската
кампања за ЕУ и пошироко”. На пример, го
разгледуваше контроверзното тврдење на
групата за останување кое беше поставено
на автобусите и билбордите – „На ЕУ на
неделна основа ѝ плаќаме 350 милиони
фунти”. „Ние не ѝ исплаќаме”, отворено
одговори Би-Би-Си, посочувајќи дека
парите што ги добива Велика Британија
од Брисел се 161 милион фунти. И
покрај блиските врски со кампањата за
останување, InFacts, исто така, направи
веб-страница преку која вредно работеше
на пробивање на митовите пропагирани
од двете страни.
Проверката на фактите стана сè потежок
процес во свет во кој политичарите толку
дрско лажеа. Една од најголемите лаги
се најде на билбордот на поддржувачите
на кампањата за напуштање, на кој
„Турција (население од 76 милиони луѓе)
се приклучува кон ЕУ” и покрај тоа што
преговорите речиси завршија и немаше
експерт кој без разлика дали е во Турција
или ЕУ, очекува членство во догледна
иднина.
Должноста на новинарите кон вистината
во оваа средина е иста како што отсекогаш
и била - да ги раздвојат лагите од фактите,
да ги информираат читателите коклу што
е можно поискрено и да се стремат кон
најблиското приближување до вистината.
Измислувањето или докторините за да
одговараат на политичките насоки на
медиумите, како што често се случува
при покривањето на ЕУ, претставува
откажување од основната новинарска
етика. Исто така, ја замаглува линијата на
односите меѓу јавноста и новинарството
до тој степен што и двете стануваат
неразбирливи. Ако вашата примарна улога
како новинар е да ги убедите читателите
или гледачите да поддржат одреден
став, без разлика дали мигрантите се
подалеку од Велика Британија или Велика
Британија да биде надвор од ЕУ или пак и
двата става, веќе не сте новинар, тоа што

го правите е комуникација.
Новинарите во оваа позиција треба да
се прашаат: „Дали јас ја информирам
јавноста или ја кријам вистината, дали
им овозможувам слободно да одлучат
и изберат или ги пумпам со пропаганда
и работам во интерес на читателите и
гледачите кои ја плаќаат мојата плата или
онаа на сопствениците кои во основа се
лојални кон акционерите?”
Па, како новинарите можат да го
подобрат известувањето за ЕУ за да
биде поправедно, повеќе искрено и
попрецизно?
Прво, разберете како функционира. Ако
не ја знаете разликата помеѓу
Европскиот совет, Советот на Европа и
Советот на ЕУ, време е да започнете да
учите.
Второ, немојте да бидете мрзливи. Ако
еден европратеник има мислење за некое
прашање, тоа не значи дека тоа е став на
Европскиот парламент. И ако Комисијата
подготвува предлог, тоа не значи дека ЕУ
одлучила.
Трето, замаглувањето на мислењето
и коментарот ретко кога ги информира
читателите и гледачите. Затоа
избегнувајте ги погрдните описи за
официјалните претставници на ЕУ
како „чукнати бриселски бирократи”
и наметливи наслови кои се добри за
политички памфлети, а не за новинарски
статии.
На крај, не лажете или не чувствувајте
потреба да ги повторете лагите на
лажливите политичари.
Работата на новинарот е да ја задржи
влијателноста, а не да ги правда оние
кои ја поседуваат. Тоа е прашање на
невистина, а не парадирање со факти. И
треба да се известува колку што е можно
поискрено, колку што е можно почовечки
отколку да се препуштете на политичката
грандиозност или односи со јавноста.

ЕТИКА ВО ВЕСТИТЕ МЕН Извештај за предизвиците за новинарството во ерата после вистината

13

ЛАЖНИ ВЕСТИ

ФЕЈСБУК И ПРАШАЊАТА ЗА ФАКТИТЕ
ВО ЕРАТА ПОСЛЕ ВИСТИНАТА
Ејдан Вајт

Во 2016 година, медиумите на тежок начин
научија дека новинарството е во опасност да биде
преоптоварено со непријателските политики и
комуникациската револуција којашто го забрзува
ширењето на лаги, дезинформации и сомнителни
тврдења.
Според многу набљудувачи, двете главни приказни,
Брегзит и изборот на Доналд Трамп, го сигнализираат
моментот на опасност за печатот и аларм за светските
медиуми.
Слободниот промет на злонамерни лаги,
неефективноста на проверката на фактите, отпорноста
кон популистичка пропаганда, расизам и сексизам и
појавата на таканаречената ера на поствистина
претставуваат оспорување на основниот каментемелник на етичкото новинарство дека фактите се
важни за демократијата и дека луѓето сакаат да бидат
добро информирани кога ќе се повикаат да донесат
одлуки за потенцијална промена на животот.
Во последните месеци од 2016 година, медиумските
директори и водечките новинари, креаторите на
политиките и медиумските академици се чудат како да
објаснат каде е грешката.
Некои побрзаа да ја обвинат технологијата и крајните
приоритети на интернет и социјалните медиумски
гиганти како Гугл, Фејсбук и Твитер за кризата. Други
укажуваат на сопствените медиумски неуспеси,
особено погрешниот и политизиран печат и системот
за емитување кој е заглавен во митрополитскиот балон
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и самиот дел од елитата на естаблишментот кој е
неспособен правилно да ја препознае фрустрацијата и
лутината на луѓето и заедниците.
Но, издвојувањето на погодни жртвени јагниња малку
може да помогне да се објасни зошто и покрај доказите,
голем дел од јавноста и во Обединетото Кралство и во
САД, не се грижи за измамата, фанатизмот и бесрамната
пристрасност на нивните политички лидери.
Тие дури и не слушаат што мејнстрим медиумите
кажуваат. Во САД, според Nieman Lab на Харвард
Универзитетот, околу 360 весници ги повикаа своите
читатели да гласаат за Хилари Клинтон, само 11 го
поддржуваа Трамп. Ниту се грижат за фактите. Според
Даниел Дејл, прецизниот репортер на Toronto Star,
Доналд Трамп просечно изјавувал 20 лаги дневно во
периодот помеѓу 15 септември и изборниот ден.
Ако јавноста навистина се грижеше за ширењето лаги,
би можела да го користи интернетот за брза проверка
на тврдењата на политичарите и да ги откријат нивните
лаги. Во месеците по британскиот референдум и во
месеците на бруталните американски претседателски
избори, голем број места за проверка на фактите беа
достапни онлајн. Но, според деталниот преглед на
медиумските перформанси за време на изборот на
Трамп спроведен од Guardian and the Columbia Journalism
Reviewдури и ова цветање на машините за вистината,
имало мало влијание.
Она што е јасно е дека земјотресот од вести во 2016
година дава простор за дискусија за иднината на
демократијата и иднината на новинарството.

Предупредувачките знаци за комуникациската криза
веќе долго време трепкаат. Во септември 2016 година,
на Фејсбук се појави жестока критика на норвешки
уредник за цензурата на една од најпознатите слики од
војната во Виетнам, што доведе до редок момент на
солидарност на глобално ниво меѓу бесните писатели,
новинари, медиумски експерти и активисти за слободен
говор.
Еспен Егил Хансен ја употребил насловната
страница на норвешкиот дневен весник Aftenposten
за да објави отворено писмо до Марк Цукерберг,
основачот и извршен директор на Фејсбук, во кое
ја обвинува неговата компанија за злоупотреба на
моќ и за отстранување на фотографија добитник на
Пулицеровата награда на која се прикажани деца кои се
кријат од нападот со напалм во Виетнам.
Во текот на еден ден Фејсбук ја повлече и повторно
ја објави сликата и вети дека ќе разговараат за
ова прашање со издавачите. Иако, навидум ова
претставуваше изолирана бура за употребата на
само една слика, сепак, допре до суровиот нерв
на новинарството низ целиот свет. Ја нагласи сѐ
поголемата контроверзност на империјалната власт
на интернет-компаниите и заканата што тие ја
претставуваат врз иднината на индустријата за вести.
Овој спор ја нагласи сî поголемата загриженост
за тоа како интернет гигантите како Гугл и Фејсбук
се богатат преку користење на технологија за
осиромашување на традиционалното издаваштво и
медиумите. Критичарите велат дека тие станале моќни
со искористување на вестите преку употреба на стелт
технологијата, но тие имале малку, скоро никакво
разбирање или почит кон јавната цел на новинарството.
Со ова може да се објасни зошто во периодот по
претседателските избори во САД прашањето на
лажните интернет вести создаде огнена бура во
медиумските кругови. Месеци пред изборот на Доналд
Трамп критичарите го обвинија Фејсбук дека дозволува
лажни вести и приказни да се шират слободно преку
њуа фидс.
Ова доведе дури и до внатрешен бунт. Група од
вработените во Фејсбук, според The Guardian, создале
неофицијална работна група која ја довела во прашање
улогата на компанијата во услови на поголема,
национална дебата околу зголемениот обем на лажни и
погрешни статии и вести на платформата.
Фејсбук се користи од повеќе од 150 милиони
Американци и неофицијалната работна група
ја предизвика изјавата на Марк Цукерберг на
конференција веднаш по изборите во која рече оти
аргументот дека лажните вести на Фејсбук влијаеле на
изборите е „прилично луда идеја”.
Еден вработен во изјава за веб-страницата за вести
BuzzFeed рече: „Тоа не е луда идеја. Она што е лудо е
што тој излезе и го отфрли фактот, кога знае, а знаеме и
ние во компанијата дека лажните вести во голема мера
се ширеа преку нашата платформа за време на целата
кампања”.
Иако идејата дека хиперпартиски веб-страници кои
ширеа лажни и погрешни информации го помогнале
изборот на Трамп може да биде нереална, компаниите
како Фејсбук имаат алатки за да ги исклучат лажните
вести. Ако тие се подготвени да инвестираат во
технологијата и луѓето да ги уредат своите фидс,
можеле да ги избегнат и „приказните со вести” како
што е случајот со “Осомничениот ФБИ агент за

протекувањето на е-поштата на Хилари во јавноста е
пронајден мртов, станува збор за очигледно убиствосамоубиство” или „ Папата Френсис го шокира светот,
го поддржа Доналд Трамп за претседател”.
Проблемот на Фејсбук е двоен: прво, одбива да
признае дека употребата на алгоритми за следење и
уредување на материјалот не е замена за вработување
луѓе за уредување и подготовка на вести кои се
објавуваат и второ, одбива да признае дека е издавач.
Спорот околу фотографијата од Виетнамската војна
открива како сè уште се потребни свесни човечки
суштества за да се анализираат, да го применат
контекстот и да донесат нијансирани пресуди за она
што се објавува. Целата голотија во новинарството не
е непристојна, не сите слики на насилство се штетни
и не сите зборови на омраза се неприфатливи. Сѐ ова
зависи од контекстот. Редакциските одлуки треба да
се донесат од луѓе кои ги разбираат поимите од јавен
интерес и кои имаат разбирање за рамката на вредности
во коишто функционира новинарството.
Како што тогаш пишуваше ЕМН, оваа рамка на
суштината на етиката, односно точност, непристрасност,
човечност, транспарентност и одговорност придонесува
кон финото приспособување на уредничкиот избор.
Машините можат да направат многу, но тие не можат да
бидат кодирани со етичката експертиза на новинарите.
Цукерберг тврди дека неговата социјална мрежа е
„технолошка компанија” и „платформа”, но не и издавач.
Сепак, многу експерти од медиумите не се согласуваат.
Тие велат дека тој стана „најмоќниот светски уредник”
и со добра причина. Тој води бизнис вреден околу 325
милијарди долари, компанија која е на шестото место
во светот по големина. Голијат во светот на вести во
социјалните медиуми. Истражувањата на Pew Research
Center покажуваат дека овие денови повеќето од
50% од луѓето своите вести ги читаа на социјалните
медиуми, а во САД повеќе од 60%.
Добро би било за Фејсбук да престане да негира дека
е издавач и да се соочи со својата одговорност како
провајдер на вести. Треба да ги признае и да ги примени
принципите и основните стандарди на новинарството и
слободата на изразување кои со генерации ја насочуваат
работата на новинарите, уредниците и издавачити.
Подобро да го сторат тоа, велат медиумските
експерти, и да го пренесат гласот на уредниците на
медиумите при донесувањето на одлуките за тоа како
ја користат платформата и со тоа што ќе вработат свој
сопствен тим на уредници кои ќе работат заедно со
професионалните медиуми на решавање на спорови
кога и да се појават.
Недостигот на транспарентност на начинот на кој
Фејсбук и други социјални мрежи и интернет компании
работат, го отежнува процесот на нивната одговорност.
Самиот процес на протекување на документи од
поранешни вработени фрла светло врз внатрешните
работи на компанијата, како што и истакна ЕМН во
почетокот на оваа година.
Со ова се поставува прашањето, кој е одговорен за
третманот на вести во оваа компанија.
Она што е сигурно е дека, пред сè, Фејсбук создава
платформа која ќе привлече реклами. Се чини дека нема
интерес за градење репутација
во бизнисот со вестите.
Тоа е поентата и на норвешкиот премиер Ерна Солберг,
самата цензурирана од Фејсбук за циркулирање на
сликата со напалм. Во своето обраќање во The Guardian
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Проблемот на Фејсбук е двоен:
прво, одбива да признае дека
употребата на алгоритми
за следење и уредување на
материјалот не е замена за
вработување луѓе за уредување
и подготовка на вести кои се
објавуваат и второ, одбива да
признае дека е издавач.

рече дека компанијата не дејствува транспарентно и има
неодговорно однесување. Фејсбук заврши „со менување
на историјата и менување на вистина”. И таа предупреди
на заканата за демократијата и слободниот проток на
информации.
„Алгоритмите на Фејсбук и други медиуми веќе го
ограничуваат опсегот на содржината што се гледа врз
основа на претходните параметри и интереси. Со ова
се ограничува прегледот на приказни што се гледа”,
предупреди таа. Ние се соочуваме со ризикот од
создавање паралелни општества во кои некои
луѓе не се свесни за вистинските проблеми со кои
се соочува светот, а ова само се влошува со таквиот
уредувачки надзор. Како што се движиме кон
поавтоматски свет, ова не е одговорност којашто треба
да се предаде само на машините”.
Промена се случува, иако е со глацијално темпо. И Гугл
и Фејсбук ветија дејства за ограничување на ширењето
на лажни вести, но остануваат другите прашања и
постои зголемена контрола на нивната уредничка
содржина, како одраз на нивната незаменлива моќ и
влијание врз дистрибуцијата на вести.
Останува големата загриженост дека лажните
или погрешните вести можат да се прошират како
шумски пожар низ социјалните мрежи како потврда
за пристрасноста, употребата на „ми се допаѓа” и
споделување со нашите пријатели. Ова се користи

16

МРЕЖА ЗА ЕТИЧКО НОВИНАРСТВО (МЕН)

како елемент на човечката психологија што нè тера
да бидеме поприфатливи за информациите кои се во
согласност со нашите постоечки ставови за светските
теми. Анализата на BuzzFeed News покажа дека 38%
од постовите кои се споделуваат на Фејсбук од трите
десничарски политички страници вклучуваа „лажни или
погрешни информации”.
Овој процес е поттикнат од финансискиот модел кој
го користи Фејсбук и другите. А корисникот на Фејсбук
од САД вреди четири пати повеќе од корисникот
надвор од САД, а мал дел од приходот во готово
кој се плаќа по клик на прикажана реклама во САД
претставува нагол пад на пазарот на американските
издавачи, што значи богатство за сиромашните луѓе на
друго место. Во западниот дел на Балканот, на пример,
според BuzzFeedNews, млади момчиња го најдоа
најдобриот начин да генерираат фокус кон нивните
политички приказни преку користење на Фејсбук за да
ги таргетираат поддржувачите на Трамп, а најдобар
начин да се генерираат акции на Фејсбук е да се објави
сензационалистичка и лажна содржина.
Но, проблемот за новинарите не е само порастот на
интернет-монструмите и влијанието на технологијата.
Кризата со која се соочуваат е што веста во својот
традиционален формат стана немодерна и што
медиумскиот бизнис повеќе не заработува од вести.
Револуцијата во комуникацијата им нуди најразлични
начини на луѓето да пристапат до информациите и
тие креираат сопствени филтри за информации што
им се допаѓаат или не ми се допаѓаат. На околу 150
весници кои ги контролираат вестите и пазарот со
реклами, дигиталната технологија им промени сè.
Екраните и класифицираното рекламирање се премести
на интернет и досега, нема убедливо решение за
проблемот со пополнување на постојано проширување
на празнините во редакциските буџети.
Во пресрет на оваа криза, медиумите направија
ранливи намалувања во нивната уредувачка
покриеност. Собирањето вести стана процес поврзан
со бирото. Помалку пари се трошат на истражувачкото
новинарство и инвестирање во човечки ресурси, а се
намалува бројот на пристојни работни места и обуките.
Како резултат на ова, медиумите сè повеќе ја следат
агендата на политичките и корпоративните елити и
постои недостиг на новинарство кое има моќ да објави
информација. Со ова може делумно да се објасни зошто
некои мејнстрим медиуми не се во контакт со својата
публика.
Како медиумите да ја обноват довербата на јавноста
кон квалитетното новинарство ќе биде главното
прашање во претстојните години, не само за академици
и студенти на маскомуникација. Информациската криза
е онаа којашто допре до изгледите за демократија.
Порастот на пропагандата, говорот на омраза и
автономијата на политиката се екстремна рана која
се заканува на стабилноста и мирот и во САД и во
странство.
Луѓето не се откажале од фактите засновани на
комуникацијата, но тие се скептични за тоа како
медиумите – на интернет и надвор од интернетот,
ќе ги доставуваат своите пораки. Во време на криза
и несигурност, тие се свртија кон гласовите кои ги
повторуваат нивните грижи и стравови, дури и ако тие
се закоравени и поделени. Медиумите имаат лекции

за учење за модринки кои им ги направи 2016 година,
не само што мора да бидат чесни, фер и агресивни
при покривање на политиката, туку и никогаш да не го
изгубат погледот на нивната публика.
Во следните години ќе биде предизвик да се заживее
јавната цел на новинарството и да им се помогне
на медиумите повторно ефикасно да се поврзат со
граѓаните. Оваа егзистенцијална криза бара, пред
сè, новинарите да се пренасочат кон својот занает на
известување кој ќе допре до нивната публика и ќе го
слушне она што се кажува и известува во контекстот.
Решенијата треба да се најдат во кризата со
финансирање за новинарство од јавен интерес.Тоа

бара политичка волја да се инвестира во отворени,
поврзани и плуралистички системи на комуникација.
Потребно е да има повеќе инвестиции во квалитетни
информации и акции за борба против омразата,
расизмот и нетолеранцијата; повеќе ресурси за
истражувачкото новинарство; повеќе приврзаност кон
етичките вредности во раководењето и управувањето
со медиумите; и не помалку важно, потребно е
повеќе обука за вредноста на другите во однос на
комуникациите во рамките на популацијата во целост.

СОВЕТИ ЗА ОТКРИВАЊЕ НА ЛАЖНИ ВЕСТИ
По американските избори, двете најголеми светски интернет компании одлучија да се
борат против лажни вести. Гугл вели дека ќе го забрани онлајн рекламирањето на своите
веб-страници, а од Фејсбук потврдија дека лажни вести се додадени во процедурата во
врска со рекламирањето на сајтовите кои презентираат лажни или нелегални содржини.
Заедно овие одлуки се јасен сигнал дека интернет издавачите се будат пред опасностите од
дезинформациите на интернет.
Новинарите знаат дека нема ништо ново во проблемот со лажни вести. Измамничко,
непроверено известување полно со грешки отсекогаш било присутно, но злото растеше со
будење на технологијата која помогна да се формира нов свет на вирални комуникации и
потврда за пристрасност.
Новинарите треба да следат некои едноставни основни правила за да бидат сигурни дека
тие нема да бидат жртви на лажните приказни објавени на интернет. Еве некои совети за
почетниците:
• Користете веб-страници за проверка на фактите. Повеќето реномирани медиуми веќе
го проверуваат сето она што пристигнува во нивните поштенски сандачиња, хонорарните
новинари и малите медиуми можат да добијат помош од брзо растечката онлајн заедница за
проверки на фактите. На пример, веб-страниците како што се factcheck.org во Соединетите
Американски Држави или fullfact.org во Обединетото Кралство.
• Внимавајте на веб-страниците со чудни имиња. Чудните имиња на домени или сајтови
кои завршуваат во „.com.co”, на пример, честопати се лажни верзии на вистински извори на
вести.
• Проверете го полето „За нас” на веб-страницата. Ако нема никој, тогаш е моментот да се
запрашате и да го проверите провајдерот на Википедија.
• Пазете се од приказни кои не се објавени на друго место. Шокантните, срамните или
изненадувачки настани ќе имаат и друг извор. Ако не, тогаш се сомнителни.
• Бидете претпазливи ако нема автор или извор. Тоа понекогаш е оправдано, но треба да
се објасни, а ако не е, не верувајте.
• Проверете го датумот. Еден омилен трик на лажните вести е да се препакува старата
приказна. Можеби е точна, но е стара приказна, надвор од контекстот и може да биде
злобна и невистинита.
• Конечно, запомнете постои нешто што се нарекува сатира. Не сите фанатици се злобни.
Може дури и да биде забавно и да потекнува од реномирани извори на новинарство. На
пример, водечкото списание во Британија Private Eye презентираше клучни факти како дел
од истражувачкото новинарство заедно со повремено забавни измами на редакциската
содржина, но се најде на листата на веб-страници со „лажни вести”, која се испраќа кога се
воспостави дезинформациската паника по изборот на Трамп.
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ФОТОГРАФИИ НА БЕГАЛЦИ
Етиката на сликата
Мисја Пекел и Мод ван де Рејт

К

ои одлуки се донесуваат пред фотографиите на бегалците и жртвите на војната
да се појават во нашите весници или видеата и фотографиите во нашите
компјутери, мобилни телефони и телевизиски екрани? Дали новинарите треба
да бидат повеќе критични при објавувањето и толкувањето на такви слики? Ова беа
прашањата што ги истражувавме во нашиот документарен филм „Море на сликите”.
Поточно, го разгледавме уредничкиот процес за објавување на фотографиите на Ајлан Курди, детето чие
тело беше пронајдено на бреговите на Бодрум во Турција. Оваа и другите фотографии кои се користат
при раскажување на приказната за бегалците и мигрантите предизвика дискусија во редакциите низ
целиот свет, но кои беа дилемите со кои се соочуваат фотоуредниците и други новинари и кои лекции
ги научивме?
Првото и најсилно прашање е дали да се објави или не? Во рок од 12 часа фотографијата на Ајлан Курди
сликана на 2 септември 2015 година достигна 20 милијарди прегледи преку социјалните медиуми.
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МРЕЖА ЗА ЕТИЧКО НОВИНАРСТВО (МЕН)

Следниот ден беше на насловните страници ширум светот.
Бегалската криза, која до тој момент главно беше изразена
во бројки, одеднаш доби човечки лик со кој луѓето можеа
да се поврзат. Политичарите говореа за оваа фотографија во
националните парламенти. Застапниците и противниците на
подарежливата политика за азил се обидоа да ја прифатат
како симбол. Сепак, нејзиното објавување беше контроверзно:
читателите веднаш се прашаа дали е соодветно да се објават
фотографии од таква млада, мртва жртва.
Медиумите чувствуваа дека треба да го оправдаат својот
избор. Многубројни беа редакциските коментари за процесот.
Новинарите ги интервјуираа своите колеги за нивниот став. Иако
фотографијата со голема брзина се споделуваше на интернет,
издавањето во традиционалните медиуми предизвика реакции.
Дали е дозволено печатење на фотографии од мало дете кое
штотуку починало? Зар не станува збор за лош вкус од гледна
точка на семејството на момчето и читателите коишто го читаат
весникот за време на појадокот? Бегалци умираат во морето
секој ден, па зошто да се објави оваа фотографија? Еве некои од
уредничките размислувања.

Убавината на ужасот
Еден ден откако фотографијата стана вирална, Серж Ричко,
уметнички директор на француското списание L’Obs, одлучи дека
нема да ја објави. Но, за изненадување, L’Obs ја објави на нивната
веб-страница. „Тоа не е моја одлука”, изјави Ричко за холандскиот
весник NRC Handelsblad. „Мислам на достоинството на детето.
Покрај тоа, оваа слика нема да го промени текот на историјата
на кој било начин”. Сепак, многу уредници го користеа истиот
аргумент за да го оправдаат објавувањето.
L’Obs имаше став. Помалку од една недела порано, сандачињата
на уредниците на фотографија низ целиот свет беа бомбардирани
со слики од седум удавени деца на либискиот брег. Повеќето
весници не ги објавија. Фејсбук дури и го цензурираше
фотоалбумот кој го создаде сирискиот уметник Калед Барак.
Зошто беше сосема поинаква реакцијата за фотографијата на
Ајлан, три дена подоцна?
Одговорот е поврзан со естетиката. Фотографиите со либиските
деца се ужасни. Нивната облека е искината. Нивните тела
очигледно се безживотни. Нема сомнение за тоа во која држава се
наоѓаат овие жртви. Очигледно, за да се покажат ужасни настани,
потребен ни е допир на убавина. Иронично? Според Ајдан Вајт,
директор на Мрежата за етичко новинарство, јасно е како
дневна светлина: „Нам ни требаат естетски слики исто толку
колку што е потребен добар вокабулар при користењето на
зборовите”.
Уредник за фотографии на холандскиот весник Trouw вака
го објасни овој процес: „Пред тоа гледавме само слики
на распаднати тела. Тие едноставно не се покажуваат.
Фотографијата на Ајлан беше првата која нѐ натера да се
запрашаме: дали спие или е мртов? Токму затоа сметавме
дека е разумно да се објави оваа фотографија”. Храбра одлука
за овој весник кој вообичаено е многу неволен да прикажува
смрт на својата насловна страница. Во 2002 година, тоа беше
единствениот холандски весник кој од етички причини не ја
отпечатил фотографијата на мртвиот Пим Фортун, убиениот
холандски популистички политичар.
Очигледно, сигурно постоеле посебни околности за да ја објават
фотографијата на Ајлан.

Социјалните медиуми
и трката да се објави
Социјалните медиуми одиграа важна улога. Нивната
сеприсутност онлајн влијаеше врз донесувањето одлуки во
традиционалните уреднички канцеларии. Дури може да се

постави прашањето дали новинарите ги објавија фотографиите
затоа што самите сакале или затоа што се чувствувале под
притисок. За Le Monde фотографиите на Ајлан дојдоа доцна
за да се испечатат тој ден. Тие беа објавени еден ден подоцна.
Николас Химинез, главен уредник за фотографии, изјави: „Во
текот на вечерта, фотографиите станаа главни вести. Ги добив...
во текот на целиот ден преку социјалните медиуми. Исто така,
од пријателите и семејството до онаа мера до којашто не можете
да ги игнорирате”.
Социјалните медиуми, исто така, беа клучен фактор во Trouw.
Уредниците на фотографија ги забележаа фотографиите уште во
раната фаза, но ги оставија настрана. Кога колегите посочија дека
постојано се објавуваат на Твитер, уредниците на фотографија
веќе беа убедени дека не можат да ги игнорираат. По дискусијата
со главниот уредник, Ајлан се стави на насловната страница,
фотографија придружена со информативни информации за
неговото патување и укажувајќи дека ова се вирални фотографии.
За главниот уредник, текстот беше суштинскиот услов за
објавување. Служеше за да му го даде на читателот неопходниот
контекст.
За холандскиот весник Het Algemeen Dagblad, недостигот на
контекст и информации во заднината не беше причина да ја
објават фотографијата на самиот ден кога се појави на интернет.
Според главниот уредник Кристијан Рјесјинк: „Печатењето
на весникот е различно од онлајн информациите. Повеќе е
контемплативен и му треба повеќе контекст”. Сепак, кога сликите
се проширија, Рјесјинк чувствуваше потреба да им се извини
на своите читатели. И на крај, во весникот ја почувствувале
потребата да се објават фотографиите.
Во ретроспектива, за некои редакции факт е дека се споделуваа
фотографиите, што се оправда со нивното онлајн објавување. Не
само самите фотографии, туку стана вест и колективната потреба
да се споделат, што резултираше со фактот дека некои уредници
ги оставија настрана своите сопствени етички ставови.

Балансирање на интереси
Фактот што фотографијата е вирална не ги ослободува
новинарите од етичкиот избор. Но, до кој степен новинарските
императиви натежнуваат пред интересите, како што се
приватноста на предметот или почитта за членовите на
семејството? Амол Раџан, уредник на лондонскиот The
Independent, пишуваше за различните аспекти кои темелно
се дискутирале во неговата редакција. Сепак, новинарските
интереси преовладуваа: „Тоа беше шок за светот, да ја подобри
политиката за бегалците и да изврши притисок врз премиерот
чие однесување во оваа криза беше срамно”.
Шокирањето на публиката може да се смета за една од
задачите на новинарството, но постојат граници, како што
може да се заклучи од пресудата за Presserat, австриска
независна организација формирана од печатените медиуми за
истражувачки новинарски прашања. На 27 август 2015 година,
пет дена пред да се најде Ајлан, во камион се пронашле 71
лице. Инцидентот беше голема вест. Но, имаше еден проблем:
немаше слики коишто добро ќе ја раскажат приказната,
постоеја само фотографии од полицајци. „Зборовите мора да
ја раскажат приказната”, како што направи и Фиона Шилдс,
уредник на фотографија во Guardian. Така и беше, сè додека Die
Neue Kronen Zeitung, најголемиот австриски весник, не објави
нецензурирана фотографија на мртвите тела. Presserat одлучи
дека фотографиите се во спротивност со етичките кодекси.
Телата биле прикажани во таква позиција со што весникот не го
почитувал човековото достоинство на починатите.
Објавувањето носи и одговорности. Ова стана јасно кога
холандскиот весник De Volkskrant објави напис за тероризмот. На
својата насловна страница весникот објави фотографија на човек
по потекло од Средниот Исток како вози автомобил кој е запрен
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од воените полицајци на аеродромот Шрипхол. Во приложениот
текст пишуваше: „Дали е Шрипхоле сè уште безбеден?” Откако
го виде ова, субјектот тврдеше дека бил неправедно поврзан
со муслиманскиот тероризам. Тој се пожалил на редакцијата и
покрена тужба против нив.
Според главниот уредник на De Volkskrant Филип Ремарк,
фотографијата само ја илустрирала построгата безбедност
и контроли, што значи луѓето кои изгледаат како муслимани
веројатно ќе бидат проверувани. Тој тврдеше дека човекот на
фотографијата претставува случаен патник, а не осомничен.
Сепак, судијата пресуди дека комбинацијата на фотографијата
и текстот претставуваат прекршување на приватноста. Се добива
впечаток дека човекот на фотографијата е некако поврзан
со безбедноста на Шрипхол. Финансискиот надомест беше
оправдан.
Овој случај покажува дека новинарите мора да размислат
за импликациите од она што го објавуваат. Во случајот со
фотографии, исто така, значи и размислување за последиците врз
луѓето кои се прикажани на нив.

Важноста на контекстот
Според Вон Валас, поранешен уредник на форографија во Al
Jazeera, важно е да се погледне минатото на фотографијата на која
се прикажани бегалци. „Нивните приказни не завршуваат таму
каде што е направена фотографијата. Затоа ми е важно да барам
фотографии кои ќе помогнат да се промовира достоинството
на субјектите дури и надвор од самата фотографија”. Сепак,
прашање е дали е можно да се земат предвид сите последици од
објавувањето на фотографијата.
Ајлан, на пример, стана симбол којшто го користеа
политичарите, уметниците и активистите. Неговата слика се
искористи за поддршка на различни мислења и ставови. „Сите
се борат за иконските фотографии. И на крајот тие, можеби го
губат оригиналното значење. Тоа е исто како и со луѓето кои
одат наоколу со маици со симболот на Че Гевара, наместо да се
разбере кој беше Че Гевара”, вели Питер Боукаерт, директор за
итни случаи во Human Rights Watch и еден од првите луѓе којшто
ја сподели фотографијата со Ајлан на социјалните медиуми.
Семејството Ајлан беа жртви на борба со иконските слики,
опиша Боукаерт. Таткото, Абдула Курди беше првиот кој дозна
колку моќен симбол е неговиот син. Тој стана политички пион
и турските власти го поканија да го посети претседателот
Ердоган, како и ирачките Курди и бунтовниците во Сирија во
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борбата против ИСИС. Абдула дури и го виде неговиот мртов
син портретиран на транспаренти и плакати. Дали новинарите го
предвидоа ова?
Треба тие да бидат повеќе свесни за последиците од
користењето на фотографијата на Ајлан? Дали ќе помогнеше
ако од самиот почеток постоеја повеќе информации во врска со
патувањето и семејството на Ајлан?
Фотографијата на трауматизираниот и со прашина покриен
петгодишник, Оман Дакнеш, направена во амбуланта после
бомбардирањето во Алепо, покрена слични прашања. Исто
како и Ајлан, оваа слика стана вирална, по што многу весници
одлучија да ја објават. И исто како во случајот на Ајлан, поинакво
беше значењето и ставовите за фотографијата. Кинеската
државна телевизија се сомневаше дека е лажна. Руската влада
зборуваше за пропаганда. Постоеја дури и гласови дека Махмуд
Раслан, кој ја фотографирал, поддржувал бомбаши-самоубијци.
Она што може да биде важно е дека фотографијата не беше
објавена од независна новинска агенција како што беше случај
со фотографијата на Ајлан, туку од Алепо медиа центар: група
активисти кои известуваат за злосторствата на Сириската
влада. Дури иако e речиси невозможно западните новинари да
информираат од терен во Алепо, сепак, користењето на таков
материјал е единствен начин да се покаже што се случува таму, а
фотографијата која е направена од активистите го слабее својот
авторитет. Со испитувањето на авторитетот на фотографот,
самата фотографија, исто така, се доведува во прашање.
Повторно, контекстот одредува како да ја цениме
фотографијата, контекстот кој во дигиталната ера треба повторно
да се испита. Но, работата на новинарот не престанува кога
фотографијата ќе се направи и ќе се објави. Подеднакво важно е
да се обезбеди контекст. Редакциите треба да се запрашаат дали
има или нема доволно информации за да го протолкуваат она
што се гледа на сликата?
До кој степен новинарските интереси натежнуваат пред
другите интереси, како што се приватноста и достоинството на
портретираните лица и нивните семејства?
Дали е оправдано објавувањето на чувствителна фотографија
само затоа што е естетски привлечна? Во случаите како погоре
споменатите, особено важно е новинарите да се држат до
фактите и да дадат основни информации. Освен тоа, новинарите
треба да се запрашаат зошто тие објавуваат одредени
фотографии. Сликата која е вирална не нè ослободува од
етичкиот избор.

ПЕТ НАСОКИ
ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ
ЗА МИГРАНТИТЕ

1 ФАКТИ, А НЕ

ПРИСТРАСНОСТ

Дали нашето известување е точно и
непристрасно, инклузивно и засновано на
факти?
Дали дејствуваме независно од наративите
кои произлегуваат од политиката и.од
емоциите, не од фактите?
Дали сме праведни и транспарентни при
известување за влијанието на миграцијата
врз заедниците?

3 ПРИКАЖЕТЕ ГО

2 НАУЧЕТЕ ГО ЗАКОНОТ
Барател на азил? Бегалец? Жртва на трговија
со луѓе? Работник-мигрант? Дали користиме
неправилни термини за мигрантите? Дали
ги разбираме и правилно ги користиме
дефинициите за мигранти и дали ја информираме
нашата публика кои права им се доделуваат
на мигрантите согласно меѓународното,
регионалното и националното закондавство?

4 ЗБОРУВАЈТЕ ВО ИМЕ
НА СИТЕ

Дали ги имаме гласовите на мигрантите? Дали
ги слушаме заедниците кои поминуваат или се
приклучуваат? Запрашајте се какви се навистина
самоназначените претставници на заедница и на
мигрантите.

ЧОВЕШТВОТО

Човештвото е во суштината на етичкото
новинарство. Но, ние мора да ги
контролираме нашите емоции, да
избегнувамее виктимизација, претерано
поедноставување и врамување на
покриеноста во тесен хуманитарен
контекст кој не води сметка за
поголемата слика.

5 СПРОТИВСТАВЕТЕ
СЕ НА ОМРАЗАТА

Дали го избегнавме екстремизмот? Дали
имавме доволно време за да процениме
дали болните содржини за мигрантите или
оние кои сакаат да ја ограничат миграцијата
може да доведат до омраза? Зборовите
како “роеви”, “поплава” и “бранови” треба
да се користат се претпазливост, како и без
дискриминациско користење на “расизам”
и “ксенофобија”.
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СОВРШЕН ИЗВОР

Едвард Сноуден, улога на модел за
свиркачи и новинари

Евен Макаскил

Т

ој седеше во тесната хотелска соба во Хонгконг. Рано наутро, неговиот
кревет беше растурен, а остатоците од вечерата на една страна на
масата. Тој беше Едвард Сноуден и се покажа како совршен извор.

Најдобрите тајни документи што ги објави поранешниот американски разузнавач станаа една од
најголемите приказни на деценијата. Јасно беше дека се од јавен интерес и ја почна светската дебата
за степенот на надзор на САД и на Британската влада. И доведе до законски промени во САД - 2015
година Актот за слобода со којшто се скрати, иако на скромен начин, најголемиот дел од колекцијата на
телефонски податоци во Америка.
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Приказната освои многу новинарски
награди, вклучувајќи ја и Пулицеровата
награда. Приказната за дигиталната ера
инспирираше неколку драми во Лондон и
Њујорк, документарен филм којшто доби
Оскар, а и холивудски филм кој се објави
минатата година. Она што помогна
Сноуден да биде совршен извор е што
тој има самоуништувачка мотивација која
не е поттикната ниту од пари ниту од
слава. Тешко беше за владите на САД и
на Британија да го демонизираат. Лесно
е да се дискредитираат извори кои се
прифатливи, политички мотивирани и се
во потрага по пари или се незадоволни и
се промотивни.
Она што се покажа како сценарио за
совршен извор според него е дека е
посреќен од она што се очекуваше во
Хонгконг. Тој ужива релативна слобода
во егзил во Москва; не е совршено
постоење, но е пожелно за да се
оддалечи со децении од американските
затвори.
Значи сè е добро? Не сосема. Тој не
се чувствуваше како совршен извор во
тоа време. Стуткан во својата соба во
хотелот „Мира“, со него беа режисери
и новинарката Лаура Појтрас, потоа
колумнистот на Guardian Глен Гринвалд и
јас. Имаше многу несигурност. Не постои
дефиниција за работата на изворите.
Секој е различен. И Сноуден беше многу
поинаков, приказна каква што пред тоа
немав доживеано. Има некои работи, кои
по ретроспективата се покажаа дека не
се добри.
Во кој било учебник за новинарството
или упатства за врската помеѓу
новинарите и нивните извори, ќе
видите дека две клучни точки секогаш
се напоменуваат. Првата е дека
новинарите имаат обврска за заштита на
анонимноста на изворот. Втората е дека
тие треба да ги заштитат доверливите
информации или податоци кои ги
обезбедува изворот. Но, реалноста, како
што беше во хотелот „Мира“, честопати
е многу посложена и поставува многу
повеќе прашања отколку само овие две.
На првиот состанок со Сноуден,
приоритет беше да се утврди дека тој е
оној кој рече дека е. Нормално, неколку
дискретни прашања треба да помогнат
при одредувањето на идентитетот. Но,
тоа не можевме да го сториме. Моравме
да се потпреме на негово интервјуирање.
Тој звучеше веродостојно, сигурно и
документите изгледаа реално. Многу
од нештата се потпреа на инстинктот.
На крајот, сепак, сигурно знаев кога
Белата куќа, само неколку часа пред
објавувањето, ефикасно потврди дека
првиот од документите е вистински.
Најголемо и најнепријатно прашање
кога се работи со извори вообичаено
е анонимноста. Еден извор може
Слика десно: “Окото на Сноуден” од Тјери
Ехман lлиценцирана под CC BY 2.0

да биде пријателски расположен
службеник за односи со медиумите кој
ќе понуди повеќе информации отколку
што е овластен или вработен кој е
длабоко навлезен во рамките на една
организација и кој забележал престап.
И во двата случаи, тие би можеле да ги
загубат своите работни места доколку
се идентификуваат. Постојат други
приказни кои се поризични за изворот со
изгледи за затвор или дури и губење на
животот.
Постојат и други, помалку
принципиелни мотиви за протекување,
можеби лична злоба или политичка
предност коишто може да бидат
непријатни. Еден од тимовите во
кампањата за време на претседателската
номинација на демократите за време
на изборот помеѓу Обама и Клинтон
во 2008 година ми понуди негативна
приказна за кандидатот од спротивната
страна. Бараа анонимност. Ги одбив,
делумно поради тоа што приказната
не звучеше сигурно и делумно затоа
што чувствував дека станува збор за
необично користење на можноста.
Имав слична приказна, една деценија
порано, како дел од тимот на Guardian,
која го сруши министерот во Велика
Британија. Таа, исто така, беше
политички мотивирана. Но, разликата
е во тоа што приказната во Велика

Британија се чинеше дека е од јавен
интерес. Тоа е одлична разлика.
Одвај и да стана збор за прашањето
на анонимност во случајот со Сноуден.
Разговаравме за тоа со него, но тој
рече дека од самиот почеток ќе се
идентификува во одредени точки. Дури
и ако сакаше да остане анонимен, тоа
практично не е можно. Тој остави јасен
патоказ до Хонгконг, за кој не требаше
многу за да се открие кога се појавија
првите приказни.
Она што ни требаше во првата недела
беше безбедност. И тоа за мене значеше
преминување во светот на дигиталната
безбедност и енкрипција. Ако Сноуден
има трајно наследство кое е надвор
од дебатата за надзор наспроти
приватноста, тогаш тоа е поголема свест
на јавноста, особено на новинарите за
безбедноста на комуникацијата. Сѐ
повеќе новинарите користат шифрирана
комуникација.
Минатата година направив приказна
за сомнителен случај на кинеска
индустриска шпионажа во Обединетото
Кралство. Јас комуницирав со извор
преку шифриран разговор од почетокот
до крајот, со само еден состанок тета-тет. Немаше телефонски повици и
електронски пораки. Изворот останува
анонимен.
Штом извор ќе ги предаде

Документите со врвни тајни протекоа од поранешниот
офицер за разузнавање на САД и станаа една од
најголемите приказни на деценијата ... Она што
помогна Сноуден да биде совршен извор е што
тој имаше самоуништувачка мотивација која не е
поттикната ниту од пари ниту од слава.
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документите, кој е сопственикот,
новинарот или изворот? Може да биде
незгодно. Со Сноуден беше лесно. Тој
вели дека ги предал сите документи што
ги имал на новинарите во Хонгконг и
повеќе нема пристап до нив. Новинарите
требаше да одлучат која е приказната,
рече тој. Ние нема да ги предадеме на
американската или британската влада,
ниту и ако некогаш дојде до судење на
Сноуден во САД, документите ќе може
да се употребат против него.
Она за што жалам во случајот со
Сноуден е тоа што се случи откако
тој исчезна од хотелот „Мира“ и се
криеше. Јас отсекогаш верував дека
новинариската обврска кон изворот е
многу повеќе само од обезбедување
анонимност и заштита на документите.
Постои должност за грижа.
Неколку дена откако го запознав
Сноуден, Лаура Појтрас ме праша што
планирам, ако кој било, па и Guardian
за да му помогне, ќе го објави неговото
име. Не размислив многу за тоа и
немав идеја како да се справиме со тоа.
Guardian не плаќа за приказните заради
ризикот дека информациите кои им
се предадени на новинарите ќе бидат
обележани ако се пари, без разлика
колку невино, како што е и случајот со
хотелските сметки или правни трошоци.
Ако парите се предадени, исто така, би
можеле да бидеме обвинети за помагање
на лицето кое се бара. Никогаш не
сакав да одам во затвор, но секогаш го

прифаќав тој факт како професионална
опасност. Guardian на крајот одлучи
да помогне со хотелските сметки и
правните трошоци, ако е потребно. Во
тоа време, се претпоставуваше дека ќе
остане во Хонгконг и ќе се бори против
екстрадицијата. Во тој момент основачот
на Викиликс Џулијан Асанж, кој не беше
вмешан во приказната, интервенираше.
Тој ја испрати колешката од Викиликс,
Сара Харисон во Хонгконг и таа помогна
да се организира летот којшто пред
време заврши во Русија. Се покажа како
најдобро решение: тоа е место каде
што Сноуден ќе биде заштитен од САД,
барем привремено.
Постои ризик новинарите да станат
премногу блиски со изворите, да ја
изгубат објективноста и да станат
нивни застапници. Кога пишував во
Guardian за Сноуден се обидов да ја
задржам објективноста, која за мене
значи да се биде фер за сите страни на
аргументацијата колку што е можно.
Но, уште првите денови кога го запознав
бев убеден дека рамнотежата помеѓу
надзорот и приватноста е претерана во
корист на надзорот. Додека Сноуден е во
Русија и сѐ додека функционирам како
новинар, ќе се залагам да му се дозволи
да се пресели во Западна Европа,
побезбедна опција отколку враќање во
САД, иако веројатно мали се шансите за
ова.
Отсекогаш се обидував да ги
третирам изворите колку што е можно

попристојно. Бев искрен со нив колку
што можев, да ги информирам за секој
чекор од патот до објавувањето.
Некои од приказните на кои сум
најгорд се оние коишто не ги објавив.
Јас неколку пати предупредив еден пар
во Сирија кои работат за подземјето на
нелегална опозициска група, долго пред
да ја претстават граѓанската војна, дека
ги загрозуваат своите животи и животот
на нивната ќерка ако се објави нивната
приказна. Пред самото објавување, кога
приказната беше готова да се објави,
тие се јавија на телефон и кажаа дека го
смениле мислењето и ме замолија да не
ја користам. Го прекинав објавувањето.
Јас секогаш се надевам дека еден извор
на крајот ќе почувствува дека тој или таа
се разумно третирани и нема да отстапат
размислувајќи дека е грешка што ги
вмешале медиумите. Го интервјуирав
Сноуден неколкупати после Хонгконг,
вклучувајќи и две интервјуа во Москва и
го прашав дали тој сметал дека Guardian
добро се однесувал кон него. Тој секогаш
се двоуми, што можеби покажува дека
можевме да направиме повеќе и да го
поддржиме кога се појави во јавноста,
но на крај вели оти смета дека Guardian
добро постапувал со него. Јас ќе се
согласам со тоа.
Постои ризик новинарите да станат
премногу блиски со изворот, да ја
изгубат објективноста и да станат нивни
застапници.

Постои ризик новинарите да станат премногу
блиски со изворите, да ја изгубат објективноста и
да станат нивни застапници.
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ОСНОВНИ ЕТИЧКИ ПРАВИЛА ЗА
ОДНЕСУВАЊЕ СО ИЗВОРОТ
Ејдан Вајт

Доброто новинарство е секогаш толку добро колку
и нашите извори на информации. Повеќето од овие
извори се лични, многу се официјални, а некои ќе
бидат анонимни свиркачи. Заедно им обезбедуваат
на новинарите извор на енергија за нивната трговија сигурни, точни и вистинити информации.

• Дали сум убеден дека изворот целосно ги разбира
условите на нашето интервју и на што мислам кога
велам “не се снима”, во позадина, не се присвојува
или други одлики?

Новинарите треба да бидат колку што е можно
потранспарентни при
нивните односи со изворите. Медиумите имаат
голема моќ и луѓето можат да бидат поласкани
кога ќе им се обрати новинарот без целосно да ги
разбират ризиците за себе и за другите, кога јавноста
ќе дознае за нив. Ова особено се однесува на луѓе на
кои им се случиле хуманитарни катастрофи, војна или
други трауматични настани.
Новинарите треба да ја проценат ранливоста на
изворите, како и нивната вредност како даватели на
информации. Тие треба да го објаснат новинарскиот
процес и зошто ја покриваат приказната.
Тие не треба, освен во најневообичаените
околности, да користат подметнување или измама во
комуникацијата со изворите.
Некои од прашања кои што ќе постави етичкиот
новинар при воспоставувањето на добри односи со
изворот се следниве:

• Дали ќе платам за трошоците на изворот поврзани
со интервјуто? Кои трошоци би можеле да се
платат?

• Дали на мојот извор му ја појаснив основата на
нашите односи и дали сум целосно транспарентен
во однос на моите намери?
• Дали се грижев за заштита на изворот, на пример
ако тие се млади или лице кое се наоѓа во ранлива
околности за да се уверма дека се свесни за
потенцијалните последици од објавувањето на
информациите што ги даваат?

• Ако изворот бара одредени услови пред да се
согласи на интервју, кои се моите граници?

• Дали ќе се согласам да обезбедам правно
застапување?
Од најголемо значење е потребата новинарите
да ги уверат изворите дека нивниот идентитет
ќе биде заштитен. Но, честопати полесно е да се
каже отколку што се прави. Заштитата на изворите
најдобро се препознава во меѓународното право
како клучен принцип за поддршка на слобода на
печатот. Посебно е признаена од Обединетите нации
и Советот на Европа.
Новинарите и медиумите треба да воспостават
упатства и внатрешни правила кои ќе помогнат
во заштитата на изворите. Новинарите може да
имаат корист од клаузулата во своите договори
или договорите во кои јасно се наведуваат нивните
должности и обврски. Национално јавно радио во
Соединетите Држави имаат клаузула во своите
упатства која што укажува: “Новинарите не смеат да
пренесуваат никакви белешки, аудио или работни
материјали од своите приказни или продукции, ниту
да обезбедат информации кои што ги забележале
во текот на активности на владините службеници
или страните кои се вклучени или се разгледуваат
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во судските постапки. Доколку таквите материјали
или информации се побараат од кој било владин
административен или друг правен процес, тоа мора
да се пријави во компанијата.”
Кога се соочуваат со одлуката да кажат или да
не кажат во овие околности, новинарите мора да
размислат за влијанието на нивните постапки и да си
постават некои сериозни прашања:
• Кој ќе има корист ако овој извор се открие?
• Кој ќе страда и кој ќе изгуби?
• Дали криминалната или моќната личност која е
виновна за небрежност ќе и избега на правдата?
• Дали е ова случај и кога полицијата и други
истражните власти се навистина неспособни да ги
обезбедат потребните информации?
• Дали работата на други новинари и медиумот
ќе бидат компромитирани со откривањето на
информациите?
• Дали ќе се запази јавниот интерес или не преку
оваа соработка?
На крајот, новинарите мора да донесат свои одлуки
врз основа на совеста и својата одговорност, но
откривањето на изворот на информации никогаш не
смее да се сфати несериозно.

Не се зближувајте со изворот
Понекогаш новинарите прават грешка со тоа што
се преблиски со својот извор. Тие понекогаш имаат
пријатни односи кои се нејасни и лесно можат да
ја поткопаат етичката основа на нивната работа.
Моќните извори имаат своја агенда и го прифаќаат
сето она што ја поминува етичката линија, без да
размислат со што се компромитира независноста на
редакцијата.
На пример, New York Times и другите големи
медиуми во САД во голема мера беа критикувани
пред инвазијата на Ирак во 2003 година дека
премногу се потпирале на анонимни извори на
информации во владата. Медиумско покривање беше
многу попречено и покрај изобилството од докази
за флагрантната злоупотреба на разузнавачките
податоци од страна на владата.
Главен преставник беше новинарката на “New York
Times” Џудит Милер, која создаваше приказни во
2001 и2002 година за владата на Садам Хусеин во
Ирак врз основа на лажни информации доставени од
неименувани извори. Таа ги прифатила без да постави
прашање сомнителните информации за оружјето за
масовно уништување во Ирак од анонимни извори,
вклучувајќи ги и некои од Белата куќа на Буш пред
инвазија на САД во 2003 година.

Преглед на содржината од
изворот
Прашањето кој ја контролира приказната - изворот
или репортерот се појавува секогаш кога е потребно
одобрение за копирање од лице на позиција и
моќно лице или од самите извори. Тоа беше точката
на несогласување меѓу основачот на Викиликс
Џулијан Асанж и некои големи медиуми во однос на
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справување со обелоденетите службени документи.
Во многу земји водечките политичари и нивни
експерти за спин, едноставно одбиваат ексклузивни
интервјуа освен ако тие може да се потпишат на
конечната верзија. Во Германија, тоа е прифатена
практика, дури и во рамките на прес елитата,
новинарите да ги достават цитатите кои планираат
да ги користат до политичарите и другите јавни
личности, иако повеќето новинари тврдат дека
продожуваат со оваа практика само заради проверка
на фактите и точките на точност.
Со оглед на овие услови, новинарите треба да се
запрашаат:
• Дали постојат потенцијални придобивки за
точноста на приказната доколку им се дозволи
на изворите да разгледаат делови или целата
приказна пред да се објави? Особено, ако постојат
технички аспекти кои би можеле да се разјаснат
како погрешни?
• Дали притоа постојат потенцијални замки? Дали
изворот ќе биде одговорен со што ќе биде штетно
за приказната или за другите кои се вклучени?
• Ако изворот сака да промени нешто во приказната,
како што е цитат, како ќе реагирам?

Анонимни извори
Анонимноста е право кое треба да го уживат
оние на кои им е потребно и никогаш не треба да се
доделува за секој кој го бара тоа. Луѓето кои може
да ја изгубат работата заради известување или
мали деца или жени кои се жртви на насилство и
злоупотреба и други ранливи групи и лица кои се
изложени на ризик, очигледно имаат право на тоа, но
анонимноста не е привилегија да ја уживаат луѓето
кои сами ја бараат и кои имаат корист, лична добивка
со тоа што нивниот идентитетот ќе биде таен.
Новинарите треба да се запрашаат:
• Која е најверојатната мотивација за барањето за
анонимност? Дали таа мотивација е потенцијален
компромис за мене и објавувањето?
• Дали постојат други методи кои што можам да ги
искористам за да го зголемам кредибилитет при
доделување на анонимноста?
• Зарем не постои друг начин за се објави оваа
информација? Дали ги исцрпив сите други методии
потенцијални извори?
• Дали јас или моите колеги имаме историја со овој
извор која што ќе го потврди неговиот / нејзиниот
кредибилитет?
• Дали сум го зголемил нивото на идентификација
за да може да се објави без да се открие личниот
идентитетна изворот?

Социјалните медиуми и
содржина генерирана од
корисниците
Во денешната дигитална средина, гласините и
шпекулациите слободно циркулираат и се знае
што е реално и како да се верификуваат вестите

и информациите кои се од суштинско значење.
Репортерите мора да бидат предупредени за
опасноста од лоши информации од онлајн извори и
дали таа содржина е генерирана од корисници или
социјални медиуми.
Изворите во дигиталниот период се голем
предизвик, особено во итни случаи кога гласините
и лагите може да придонесат за тензијата и
неизвесност на трауматските настани.
Некои прашања кои што новинарот може да си
ги постави за социјалните медиуми се:
• Дали го потврдив потеклото, вклучувајќи ја
локацијата, датумот и времето на сликите и
содржината кои што ги користам од социјалните
медиуми?
• Дали потврдив дека овој материјал е оригинал
дел од содржината?
• Дали ги проверив профилите на социјалните
медиуми кои што ги користам за да се избегне
употребата на лажни информации?
• Дали ми е познат сопственикот на профилот и
дали истиот бил сигурен извор во минатото?

Во случај на содржина генерирана од
корисници:
• Што знам за вистинското потекло на оваа
содржина? Дали можам да го потврдам изворот?
• Дали има прашања кои се однесуваат на
употребата на авторските права или правни
прашања за содржината?
• Дали сум осигурен дека сите информации можат
да се користат и дека условите за употреба се
јасни, на пример преку Криејтив комонс лиценца?
• Дали сум уверен дека нема измени реалноста (на
пр. Користење на Фотошоп)?
Во случај на извор со ударни вести:
• Пред да известувам или ретвитирам за развој
на настан на друго место, колку сум сигурен во
точноста?
• Дали потенцијално би предизвикал штета
ако пријавам нешто пред да се утврди 100%
сигурност? Дали постои потенцијална штета
доколку не известам?

• Дали поставив директни прашања за содржината
за која провајдерот треба да го потврди
потеклото на информациите?

• Дали бев внимателен при сомневањето
за профилот кој може да биде неточен и
манипулативен, емоционален или обликуван
врз основа на погрешно сеќавање и ограничена
перспектива?

• Дали некоја веб-страна е поврзана од
содржината?

• Дали ги проверив информациите преку други
веродостојни извори?

• Дали сме побарале и дали најдовме исти или
слични мислења / содржини на друго место
онлајн?

• Дали знам материјалот кој што го користам
може да се копира, дистрибуира и прикажува,
вклучувајќи и дела кои излегуваат од овој
материјал и оригиналниот автор и извор се
потврдени?

• Дали добив дозвола од авторот или создавачот
да го користи материјалот без разлика дали е
слика, видео или аудио содржина?
• Дали соработував со други лица за да се
верификува и потврди автентичноста на
содржината?

Дознајте повеќе: Крег Силверман, уредник во
Regret the Error при Институтот Појтер и уредник за
медиуми при BuzzFeed, соработувал со Европскиот
центар за новинарство кој создаде корисен
Прирачник за верификација.

КОГА СО ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА СЕ ЗАСТАПУВА
ЗАШТИТАТА НА ИЗВОРИТЕ
Со текот на годините постоеја стотици случаи кога судовите и јавните власти им наредиле на новинаритеда
предадат материјал или информации со кои што ќе го откријат изворот на информации. Во повеќето случаи
етичкиот репортер инстинктивно ќе се спротивстави. Некои ќе одат во затвор наместо да ја предадат довербата.
Понекогаш постојат тешки избори кои што треба да се направат. Воениот дописник на Washington Post,
Џонатан Рендал, на пример се прослави кога одби да одговори на судскиот налог во 2002 година со кој му
се нареди да се појави пред Меѓународниот Кривичен трибунал за поранешна Југославија кој што работеше
на случаите со воени злосторства. Рандал се бореше со судскиот налог со поддршката на неговиот весник
и победи. Со овој чин кој беше поддржан од групите за слобода на печатот од целиот свет, се воспостави
одредена, ограничена правна заштита за воените дописници да бидат принудени да сведочат.
Но, кога разумноста ќе проработи, некои се подготвени да соработуваат. Друг новинар кој известувал за
Босанската војна во 1990-тите, Ед Вулиами од Guardian, беше среќен што ќе сведочи пред Трибуналот. Неговиот
доказ помогна да се осудат и да се испратат во затвор некои од одговорните лица за воени злосторства. Тој
тврдеше дека носењето на воените злосторници пред лицето на правдатае кауза која новинарите, како и
другите граѓани, имаат должност да ја поддржат.
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ФАКТИТЕ СЕ ЗНАЧАЈНИ:
Документите од Панама се пример за
случајот со квалитетно новинарство
Немаше само лоши вести за етичкото новинарство во 2016 година. Далеку од тоа. Еден
од најпознатите, прекрасни примери за тоа зошто светот има потреба од квалитетно
новинарството засновано на факти е протекувањето и објавувањето од Докумнетите од
Панама во април.
Ова беше еден од најголемите настани во новинарството во поновата историја во кој беа
вклучени повеќе од 370 новинари од 80 земји и 100 водечки медиумски организации.
Со документите се откри корупција, тајност и двојно постапување во јавниот живот и се откри
како политичките лидери и корпоративните лидери од целиот свет биле вклучени во тајни
офшор бизнис зделки, а со некои од нив се финансирале војни и терористички акти.
Истражувачките новинари работеле заедно за да ги анализираат тајните документи од
11,5 милиони датотекина глобалната офшор адвокатска фирма, Мосак Фонсека. Записите се
добиле од анонимен извор од германскиот весник Sьddeutsche Zeitung, кој ги споделил со
Меѓународниот Конзорциум на истражувачки новинари (МКИН) во САД.
Тие ја координираа анализата и го разгледувањето на материјалот со заедно со својата голема
мрежа на меѓународните партнери, вклучувајќи ги и Le Monde, Guardian и BBCи водечките
медиумски куќи на пет континенти.
Тоа беше огромна задача која ниту една медиумска организација не можеше сама да ја реши,
а беа платени во најголема мера од филантропските и добротворните фондации, како што се
Adessium Foundation, Open Society Foundations, Sigrid Rausing Trust, Fritt Ord Foundation, Pulitzer
Center on Crisis
Reporting, Ford Foundation, David and Lucile Packard Foundation, Pew Charitable Trustsи Waterloo
Foundation.
Ова е реалноста на современото новинарство: зголемена зависност од донаторско
финансирање и поддршка на јавноста за новинарство од јавен интерес.
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ГОВОР НА ОМРАЗА
Дилема за новинарите од целиот свет
Черијан Џорџ

Г

оворот на омраза претставува голем предизвик за денешното новинарство.
Социјално свесните новинари со право се вознемирени од брзите пораки
исполнети со омраза кои честопати се со прекумерни коментари на
интернет. Помалку се зборува за тоа како новите професионални процедури
на новинарите, вклучувајќи ја и дефиницијата за веста може да ги засилат
гласовите на оние кои пропагираат омраза. Потоа, постојат медиуми кои
покажале нетолеранција, служејќи како идеолошки портпароли и навивачи на
сили на омраза, од ксенофобици до религиозни екстремисти.
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Говорот на омраза е секој израз кој што ја
уништува препозната група - раса, верска
заедница или сексуално малцинство на
пример и на тој начин предизвикува штета
на членовите. Дури и оние кои се залгаат
за слобода на говорот се согласуваат
дека говорот на омраза бара посебен
третман, особено кога е насочен кон
малцинствата кое се премногу слаби за
да се спротивстават. Сепак, дискусиите
за оваа тема честопати го губат фокусот:
дефинициите се нејасни и легитимните
грижи се преведени во неоправдана
цензура.
Постојат витални разлики што треба да се
направат помеѓу следните примери.
• Поттикнување да се предизвика штета
како што е негативната дискриминација и
насилство;
• Изразите кои што штетат на чувствата
на заедницата, вклучувајќи ги и
навредливите уверувања;
• Критика на политичарите и други моќни
интереси, со што се изложуваат на презир.
Првото е единствената категорија која
што е правилно означена како “говор на
омраза” е во согласно со стандардите за
човекови права односно се налага правна
интервенција. Второто покренува етички
прашања, но генерално не треба да биде
предмет на законско ограничување,
бидејќи слободата на говорот мора да го
вклучи право да го оспори религиозното
православие или другите длабоко задржани
верувања. Третото може да се почувствува
како омраза од нејзините елитни цели и
е често она што службеници, војската и
полицијата размислуваат кога ќе цитираат
говор на омраза како оправдување за
притискање на медиумите.
Да се етикетира нешто како ненавредливо
како што е “говорот на омраза” и неговата
употреба како изговор за замолчување на
критиките за доминантните вредности
и институции разбирливо го поттикнува
цинизмот кај повеќето новинари. Како
дефанзивна реакција, тие се повлекуваат
зад нивното легално право на слобода на
изразување.
Сепак, законските ограничувања
не треба да ги одредат границите на
професионалното однесување. Многу
принципи според кои функционираат
новинари како што е заштитата на
доверливоста, не се наметнати со закон и
навистина, може да бидат во конфликт со
законот, но сепак се доброволно усвоени
како прашање на етичност.
Слично на тоа, новинарите треба да ги
развијат своите етички капацитети за да
одговорат на реалниот ризик од промоција
на сериозна штета. Етичките стандарди
кои се однесуваат на говор на омраза
и понатаму се тековни. Голем број на
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трендови заслужуваат поблизок надзор и
разгледување.

Создадено од корисник
Инвазијата на тролови кои го користат
интернетот, објавуваат навредливи
коментарии водат борби по социјалните
медиуми и другите платформи, честопати
се занемаруваат говор на омраза. Многу
новинарски организации одговорија на
овој проблем преку постмодернизација,
бришење или исфрлање на објави кои се
означени како говор на омраза. Наместо
да гледаме на ова како цензура, ваквите
практиките може да се сметаат за
корисни при започнување на дискусија,
обезбедувајќи, на пример, можност
за жените да зборуваат без да бидат
предмет на мизогинистичка злоупотреба
која се користи за нивно заплашување и
замолчување.
Повеќето медиумски организации тврдат
дека темелно одржување на нивните
интернет платформи бара повеќе часови
на работна сила отколку што можат да си
дозволат. Со ова се поставува прашањето
зошто треба да бидат домаќин на активност

општество за агенти на омраза, но без да
им се даде можност да ја преувеличаат
нивната важност и некритички да ги
засилат своите ставови. Може да биде
тешко да се успее во создавањето на
вистинската рамнотежа.
За жал, она што често го пренасочува
одлуката е апетитот на медиумите за
контроверзии. Доналд Трамп очигледно го
знаеше ова кога користеше говор на омраза
против Мексиканците и муслиманите.
“Трамп ја искористи страста за возбудливи
приказни” изјави: “Politics and Public
Policy”, во својот извештај за медиумското
покривање на претседателските
предизбори во Shorenstein Center on Media
во училиштето Кенеди Шоренштајн на
Харвард, “Трамп е дефинитвно првиот bona
fide креативен медиумски претседателски
кандидат”, се додаде.
Некои аспекти на мејнстрим
покривањето на кампањата на Трамп
во САДбеапоздравени. Независните
тврдења за малцинствата беа распарчени.
Креираните статистички податоци кои ги
наведувше се проверени со факти иречиси
во реално време беа разоткриени. На овој
начин, медиумите одиграа централна улога
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социјалните медиуми и другите платформи, честопати
се занемаруваат говор на омраза. Многу новинарски
организации одговорија на овој проблем преку
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која ја надминува нивната способност
одговорно да раководат (од организаторите
на настанина пример, се очекува да
обезбедат
безбедност, удобност и погодност со
граничен број на вработени кои можат
да ги реализираат овие погодности).
Медиумските организации кои ја разбираат
оваа должност ја прекинуваат можност за
коментари на приказните кои создаваат
повеќе зајадливост отколку што можат да
се справат.

Вести за омраза
Медиумите се малку свесни или можеби
повеќе збунети околу нивните
одговорности за објавување на вестикои
се залагаат за нетолеранција. Ова е
делумно така заради тоа што прашањата
се навистина комплексни и не се подложен
на едноставни етички формули. Најдобрата
практика повлекува алармирање на

во борбата ние наспроти нивната политика
на страв. Таквата критичка контрола, за
жал може да биде ограничувачка во трка
за претседател со висок профил. Тоа е
помалку евидентно во локалната политика,
каде што капацитетот на медиумите за
известувањето за јавен интерес е сериозно
исцрпен.
Понатаму, проверката на фактите немаше
никакво влијание врз острите поддржувачи
на Трамп или резултат на изборите. Трамп
не е единствениот политичар кој разбира
дека покриеноста честопати е диктирани
од “вредностите на вестите, наместо
политичките вредности “, како што се
објасни во извештајот на Шортенштајн.
Полин Хансон од Австралиската партија
Една Нација е подеднакво вешта и
успеа при обезбедувањето на слободна
медиумска покриеност.
“Новите популисти ги разбираат
медиумите и како да раководат со нивното

внимание”, вели Брајан Макнаир, од
Квинсленд Универзитетот за технологија
и професор по новинарство. “Уредниците
на вестите и новинарите не треба да си
дозволат да бидат изиграни како будали.
Хансон е фанатик на екстермното крило.
Не ја воздигнувајте на статус на главен
играч”. Макнаир укажува дека Една Нација
освоиле помалку од 4% од електоратот
во Квинсленд во 2016. Ова не треба да се
третира како “политички земјотрес кој што
заслужува главен наслов”, вели тој.
Во Индија, екстремните изјави од или за
која било религиозна група доминираат
на телевизиските вести, вели Севанти
Нинан, основач-уредник на јужноазискиот
медиумски веб-страна, The Hoot.
Новинарите известуваат за чудните
размислување со цел да се генерира
дебата што е добро за рејтингот, вели таа.
“Едвај и да можат да ја прикријат својата
радост ... кога уште некој ќе почне да
дрдори и да каже нешто многу глупави. “Те
фатив! Вие навистина го кажавте тоа? Сега
гледај како ќе го продадам тоа.”

Изборна легитимност
Феноменот на Трамп илустрира уште еден
проблем: демократската политика дава
легитимитет на изборните кандидати за
што многу мејнстрим медиумите мислат
дека немаат право да ја заобиколат. Кој и
да беше нивниот став за Трамп, многумина
од новинарите сметаа дека треба да се
почитува Републиканскиот изборот на
кандидат.
Ова исто така е забележано и во Европа.
“Кога радикалните популистички партиите
ќе достигнат до одредено ниво при
гласањето, некои медиуми се склони да ги
усвојат политиките на позиционирање под
мантрата за новинарска непристрасност
и праведност”, вели Жан-Пол Мартоз,
професор по меѓународно новинарство
на Универзитетот Де Лувен. “Други пак се
откажуваат од рекламното новинарство
за да се избегне нарушување на ставот
на електоратот кој што е дел од нивната
публика”.
Проблемот е дополнет со речиси
универзална тенденција за покривање
избори како коњски трки помеѓу
личности, наместо натпревари на
политичките позиции за кои медиумите
треба да помогнат при оценувањето.
Ова се забележа и при известувањето за
британскиот референдум за европското
членство во Унијата. Иако јавниот сервис
на БиБиСи согласно мандатот е обврзан
да обезбеди избалансирана покриеност,
позицијата на Лабористите едвај беше
покриена, се потврди во истрашувањето
на Универзитетот Лафборо. Медиумите се
фокусираа на повозбудливиот натпревар во
рамките на Конзервативната партија, како и
од анти-имиграцискиот UKIP.
Предлог за референдумот Брегзит исто
така ја покажа поактивната и свесната

Трагично, но, Ројинда и некои други муслимански
груписе дехуманизирани до тој степен до кој дури
иужасни злосторства против нив не успеваат да
создадат јавно или официјално сочуство
улога на медиумите во промовирањето
на омразата. Според истражувањето
спроведено од Универзитетот Кардиф,
десничарскиот печат на Британија пред
Европа се залагаше за “конзистентна,
тешка предизборна кампања” при своето
антиимигрантско известување, што е
пример за тоа како
говорот на омраза може многу да се
рашири во особено поларизираните
политички дебати.
За жал, Ројинда и некои други
муслимански групи се дехуманизираа до тој
степен до кој, дури и ужасни злосторства
против нив не успеаја да генерираат
официјално сочуство или на јавноста.

Дехуманизирани заедници
Во екстремни случаи, некоја култура може
да има понижувачка или дехуманизирана
заедница за која говорот на омраза против
неа ќе ѝ звучи нормален и прифатлив за
повеќето, вклучувајќи ги и новинарите.
Таква е ситуацијата во Мјанмар, кадешто
многу етнички Бурмани имаат длабоки
предрасуди против муслиманите, особено
за Ројинда припадниците. “Трагично, но,
Ројинда и некои други муслимански груписе
дехуманизирани до тој степен до кој дури
иужасни злосторства против нив не успеваат
да создадат јавно или официјално сочуство”,
вели Николас Фарели од Австралискиот
Национален универзитет Мјанмар
Истражувачки центар.
Ова е поврзано со хомофобијата и
екстремната пристрасност против
трансродовите луѓе во некои делови на
светот.Фактот дека овие ставови може
да бидат опасни се потврди со уличното

пукање во Флорида кое почна во Орландо во
ноќен геј клуб во јуни 2016 година и во кое
загинаа 49 лица. Овој чин предизвика уште
повеќе говор на омраза во кој религиозните
лидери и други коментатори наведоа дека
жртвите го добиле она што го заслужиле.
Во многу земји каде хомосексуалноста е
нелегална, како на пример Индонезија,
Иран и Уганда, медиумите честопати се
заложници на предрасудите и незнаењето
кое е засилено со агитирање против
ЛГБТзаедница. Во Уганда во 2014 година,
деното кога се усвои суровиот анти-геј
закон, еден таблоид објави листа од она
што го нарече 200 врвни хомосексуалци во
државата. “Новинарите во Уганда велаттие
само известуваа и го пренесуваат чувството
на општеството и законите според кои
работат”, според програмата на AlJazeera,
The Listening Post.

Религиозна омраза
Говорот на омраза против религиозните
групи е особено комплексен проблем,
бидејќи верските заедници кои се
дефинираат преку збир на убедувања и
верувања се разумни цели на критиката и
навредите. И еве ја тензијата, некои дури
би кажале фатална контрадикција помеѓу
потребата да се заштити поттикнувањето
и дозволата уверувањата да бидат
злоупотребени. Офанзивниот говор при
некои од најревносните дебати се должи
токму на оваа тензија. Кога карикатуристите
или видеата го отсликуваат исламот како
убиствена религија, владите и интернет
посредници изјавуваат дека тие не можат
легитимно да ја ограничат употребата на
тој израз, бидејќи нападот врз системот на
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верување технички не значи повик за борба
против неговите верници. Многумина,
сепак го задржуваат ставот дека таквата
деградација на нивната религија е дел од
широк идеолошки напад кој што го отежнува
нивното еднакво живеење во општество. Во
секој случај, законско право да се навредуваат
религиите не ги спречуваат новинарите да
одлучат врз основа на етичките причини,
да се воздржат од бесмислените напади
врз вредностите и уверувањата. Политички
карикатурист Гари Трудо укажува дека
медиумите треба да ги земат во предвид
моќните луѓе при донесувањето на ваквите
одлуки. Размислувајќи за контроверзноста
на сатиричните прикажувања на пророкот
Мохамед во Европа, во есејот The Atlantic,
Трудо напиша: “Традиционално, сатирата
ги теши оние кое тагуваат додека тагува за
удобноста. Сатирата удара врз авторитетите
од секаков вид, малото момче против
моќните ... Исмејувањето на оние кои не
се привилегирани речиси никогаш не е
смешно. Тоа е само злобно”. Иако, во принцип
новинарите може да се согласат, сепак
сè уште ќе постојат несогласувања околу
спроведувањето. Муслиманските имигранти
во Европа се ранливо малцинство кога
се гледаат на национално ниво, но тие се
истовремено членови на еден религиски свет
со огромна моќ да ги обликува светските
работи. Етички одговори на медиумите ќе се
разликуваат во зависност од тоа која од овие
две рамки се применува.
Екстремната националистичка омраза
честопати се игнорира при дискусиите
за говорот на омраз, можеби затоа што
се интензивна и ексклузивна лојалност
кон нацијата, патриотизмот кој има

тенденција да се смета како доблесен,
иако сличните чувствата за расата или
религија не се сметаат на ист начин. Сепак,
националистичкиот говор на омраза во
Источна Азија, на пример, претставува
закана за светскиот мир. Кинеските
државни медиуми, потпомогнати од онлајн
медиумите, редовно поттикнуваат омраза
против Јапонија со алармантни наслови и
полувистини. Десничарските медиуми во
Јапонија реагираат на нападите на Кина, иако
нивното влијанието е послабо како резултат
на поголемата слобода на медиумите во
Јапонија.
Исто така, вреди да се размислува како
да реагира на поплаките на граѓаните
кои се под влијанието на кампањите на
омраза. Тие може да имаат легитимен страв
за економските и културните трошоци
кои произлегуваат од имиграцијата.
Имиграционата политика заслужува
енергична дискусија, дури и затоа што
имигрантите се заштитени од нетолеранција.
Слично на ова, заштита на муслиманските
малцинства од дискриминација не
треба да ги исклучува дебатите околу
вистинскиот проблем со нетолеранцијата
и милитантноста во рамките на многуте
муслимански заедници.

Зголемување на
сложенсота

Говорот на омраза е феномен кој
постојано се развива со нови сторители,
цели и тактики. Еден кој вреди да се
спомене, е оној на Запад, порастот на
левоориентираната нетолеранција меѓу
сегментите од политичкиот спектар кои
претходно се сметаа дека се отворени и

ПОЛИТИЧАРИТЕ СЕ ОБВИНЕТИ ЗА ПОРАСТ
НА ГОВОРОТ НА ОМРАЗА
Извештаите за инциденти на расизам и религиозни злоупотреби
во Велика Британија скокнаа за 41 отсто во месецот откако Велика
Британија гласаше да се повлече од Европската унија, што доведе до
повик од чуварот за еднаквост на земјата да стави крај на политичкото
поттикнување и нетолерантниот политички говор. Во писмо до сите
политички партии, Комисијата за човекови права и еднаквост напиша
дека политичарите ја “поларизираат” земјата и “ја озаконуваа омразата”.
Писмото беше испратено после бранот на расистички, антисемитски
и хомофобични напади на улиците и двте убиства, вклучувајќи убиство
на преставник на Лабористите, парламентарецот, Џо Кокс за време на
референдумската кампања. Обвинители изјавија дека нападот на Томас
Маир е “ништо помалку од чин на тероризам”, а судијата рече дека се
направило сé за да се унапреди политичката кауза на насилните белите
водечки расисти.
И кон крајот на ноември, само три недели по претседателските
избори во САД избори, водечка американска група за човекови права,
Southern Poverty Law Centre, изјави дека имало речиси 900 инциденти на
криминални активности поттикнати од омраза, постизборен бран за кој
виновна е реториката на победничкиот кандидат,Доналд Трамп.
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прогресивни. Нивните обиди да се цензурира
навредливиот говор од кампусите се наводно
наменети за да се создадат безбедни
простори за жртвите и загрозените групи.
Но, некои од нивните кампањи исто така
се и смртоносен политички опортунизам,
создаваат гнев за да се напредува повеќе
само за да служат на организациските цели.
Одговорот на десничарите ги вклучува
обвинувањата за “политичка коректност” што
можеби е и поголем отпор кондискусијата
за штетата која ја предизвикува говорот на
омраза.
Друг загрижувачки тренд е клеветењето на
медиумите. Одредени новинари секогаш се
соочуваат со лични напади. Сепак, изборната
кампања Доналд Трамп во САД ги поттикна
нападите врз медиумите генерално. Овој
трендот веќе беше забележан во Европа,
каде што групите на екстремните десничари
се насочија кон мејнстрим печатот, според
информациите на Комитетот за заштита на
новинарите.
Еден од најстрашните и недоволно
дискутирани аспекти на говор на омраза
е дека моќните кампањи за омраза не се
ограничени на расистички тиради или
банери, наместо да вклучат софистициран
напор преку мрежно движење. Екстремниот
изразот е само дел од нивниот арсенал
и не мора да биде најефикасно оружје.
Психолозите и социолозите ни кажуваат дека
пораките се поубедливи кога навлегуваат
во главата кога заштитата е спуштена.
Новинарите треба да бидат внимателни не
само против очигледно токсичниот говор,
туку исто така и кон пропагандата за омраза
која се спроведува преку псевдонаучни
термини и разумен дискурс. Во Франција, на
пример, Лидерот на Националниот фронт,
Марин Ле Пен ја прочисти реториката на
нејзината партијада ги направи своите антиимигрантски позиции појасни.
Ако новинарите треба да помогнат против
пропаганда, тогаш внесување на политики
за справување со флагрантниот говор на
омраза е само првиот чекор. Медиумите
исто така треба да помогнат да се откријат
врските помеѓу елементите кои што ја
сочинуваат модерна кампања со говор
на омраза. Голем дел од нив треба да се
дел од традиционалното истражувачко
новинарство: следење на тековите на пари
и моќ, да пронајдат оние кои имаат корист
од поттикнување омраза, дискриминација и
насилство.
Известување за екстремните десничарски
групи може да биде исто толку ризично
колку и да го покрие криминалоното
подземјето, забележа Комитетот
за заштита на новинарите. Како и
известувањето за криминалот, корупцијата и
злоупотреба на политичка моќ, покривање
на кампањите со говор на омраза се
повикуваат на највисоките новинарски
принципи и најзначајните вештини.
Политичарите се обвинија за пораст на
омраза.

КОГА МЕДИУМИТЕ
СТАНУВААТ ВОЈНИЦИ
НА ПРВАТА ЛИНИЈА
НА ФРОНТОТ
А.С. Панерселван*

С

удири и убиства и покрај прекин на огнот, линија која ги разделува
Кашмир управуван од Индијците и Кашмир управуван од Пакистан
станаа секојдневни настани со огромен број на човечки жртви и
националистичка огорченост на медиумите на двете страни, која сега е
заглушувачка.
* А.С. Панерселван е уредник на The Hindu. Тој е повторно беше назначен за шеф на “Panos South Asia” во 2016 година.
Тој го водеше Panos South Asia од 2004 и 2014 година.

ЕТИКА ВО ВЕСТИТЕ МЕН Извештај за предизвиците за новинарството во ерата после вистината
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Еден предизвик во пишувањето за медиумите и односите на Индија-Пакистан е тоа
што ги поврзува сите медиуми - добро, лошо и рамнодушно - во монолит.
Иако ескалацијата на насилството е
најверојатно начин за да се одбранат
правата на жителите во Кашмир,
основната воена цел на соседите кои
поседуваат нуклеарно орижје во оваа
војна со низок интензитет е да го
одвлечат вниманието од неуспехот
на двете влади при решавањето на
внатрешните прашања.
Иако прекуграничното насилство е
феномен уште од 1947 година, нападот
врз кампот на индиската армија во Ури
на 18 септември 2016 година во која
18 војници беа убиени, длабоко ги
подели индиските медиуми на оние
кои известуваат за настаните ионие кои
станаа гласноворници на поттикнувачите
на војна.
Индиската влада игра опасна игра
со поддршката на медиумските
организации кои се камшик за
ултранационалистички чувства. Клучни
министри напаѓаат новинари и медиуми
кои веруваат во говорот на вистината
за власта. Премиерот Моди го нарече
новинарите “трговци со вести”, еден
министер ги нарече “преститутки”, а друг
рече дека новинарите треба да запрат со
поставувањето на прашањата.
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На 3 ноември 2016 година, владата
му нареди на почитуваниот хинду
канал NDTV Индија да прекине со
преносот на еден ден заради наводното
откривање “стратешки чувствителни”
детали за време на известувањето за
нападот врз индиската воздухопловна
база во Патанок на 2 јануари 2016
година. “Одлуката ... е директна
повреда наслободата на медиумите ...
и придонесува кон сурова цензура ...
потсетува на вонредна состојба”, изјавија
уредниците на Guildof India, кои побараа
итноукинување на наредбата.
Во срцето на Индиско-Пакистанскиот
конфликтот е Кашмир. Ниту една земја
не успеала да се справи со длабоките
промени кои произлегоа од поделбата
и создавањето на Пакистан во 1947
година. И двете го држат Кашмир
како вреден посед за да го оправдаат
сопственото градење на нацијата. На
Индија и треба Кашмир, држава со
муслиманско мнозинство за да ги докаже
своите секуларни ингеренции и да се
спротивстави на идејата дека религијата
ја создава националноста. За Пакистан,
Кашмир ја претставува незавршена
агенда за создавање на национална

држава која ги вклучува сите региони со
мнозинство на муслимани. Соодветното
размислување поддржано од медиумите,
се чини дека не се загрижи за
секојдневните повреди кои што двете
земји ги нанесуваат на луѓето во Кашмир.
Еден предизвик во пишувањето за
медиумите и односите на ИндијаПакистан е тоа што ги поврзува сите
медиуми - добро, лошо и рамнодушно
- во монолит. Пакистанскиот Dawn или
индискиот The Hindu се дневни весници,
а не војници. Сепак, многу телевизиски
канали во двете земјите се борат за
крвопролевање.
Веќе една деценија Panos South
Asia (мрежа на независни невладини
институти) заедно за уредниците од
Индија и Пакистан се залагаа за отворени
и искрени дискусии. Првиот чекор се
случи во Нагаркот, Непал во 2002 година,
кога се ангажираа индиски и пакистански
војници при директниот судир.
Повлекувањето беше организирано во
соработка со весникот Himal Southasian
од Катманду, кој и понатаму е наш
партнер.
Разговаравме за улогата на медиумите
при покривање на ситуацијата.

Новинари-ѕвезди од војната зборуваа за
нивните искуства додека политичките
личности дадоа важни детали. Потоа
новинари пишуваа за своите публикации
и продолжија во иста насока при
покривањето на важни настани.
Следните повлекувања се однесуваа
на теми кои ги опфаќаат нуклеарните
прашања и Кашмир. На нуклеарниот
состанок во Балаџио на езерото Комо
во Италија, претставниците на Пакистан
го презентираа проблемот со недостиг
на пристап до точни и навремени
информации. Тие добија материјал и
извори од некои нивни индиски колеги
кои подолго време известувале за
проблемот. Го продолжиле контактот.
Присутните телевизиски канали
разговараа за размена на снимката
и заедничко покривање. Се создаде
алијанса помеѓу Sun TV од Индија и Geo
TV од Пакистан, алијанса која што се
прекина кога заминав од Sun TV.
Состанокот за Кашмир одржан во
Истанбул беше меѓу најпродуктивните.
Политичките лидери од индискиот
Кашмири и пакистанскиот Кашмир
започнаа со дискусија. Имаше многу
знаци за смирување од двете владите
со што се сугерираа невообичаени
решенија. Едно од нив е да се дозволи
прекугранична трговија меѓу двата
Кашмира, која што започна да се
спроведува.
Двајца поранешни Министри за
надворешни работи на Индија, Шајам
Саран и Шившанкар Менон, признаа дека
оваа иницијатива помогна да се добие
поддршката на домашните медиуми.
Што е најважно, некои медиуми одлучија
да престанат да ги користат термини
Кашмир, окупиран од Индија и Кашмир,
окупиран од Пакистан и наместо нив се
одлучија за понеутрална терминологија
Кашмир управуван од Индија и Кашмир
управуван од Пакистан.
Седмото повлекување во Барселона,
Шпанија се случи затоа што
геополитичката животна средина
драматично се промени во рок од една
година. Улогата на Пакистан како држава
која се наоѓа на фронтот во војната
против тероризмот и соодветните
домашни превирања поставија сосема
различно насочување на билатералните
односи. Индија исто така беше во
состојба на промена поради претстојните
избори. На двајцата поранешни
Министри за надворешни работи на
Индија и Пакистан, Салман Хајдар и
Шамшад Ахмад и се приклучи многу
силен тим на уредници и сопственици
оддвете страни. Се дискутираше
за средства за соработка и преку
медиумите и на другите места. Иако

дискусиите се вжестуваа, сепак се
соединија во проникливата анализа на
тековните сили кои се игра во рамките на
регионот.
Извештаите од 10-тото повлекување
во периодот помеѓу 2002 и 2010
година кои ги објави Himal Southasian,
водечкиот регионален весник и списание
кои го читаа академиците, тинк-тенк
организациите, креатори на политики,
студентите и активистите. Извештаиите
се на веб-страницата на Himal Southasian.
Една од клучните вистини која што
произлегува од повлекувањата е фактот
дека домашните изборните единици
за мир треба да се негуваат и без
адекватна домашна поддршка против
режимот во Њу Делхи или Исламабад и
можат да го задржат мировниот процес
на вистинскиот пат. Установите и во
двете земјите отворено признаа дека
омекнувањето на “националистичката
реторика” на влијателните делови
на медиумите е директен резултат
на повлекувањето кое помага да се
оживее мировниот процес секогаш кога
е заглавен од некој настан како што е
експлозија на бомба или терористички
чин.
Успехот на овие интеракции се
вреднува во главните публикации во
Индија и Пакистан. Аман Ки Аша свика
медиумска конференција во Карачи
“Зборувајќи за мир”, на заедничка
иницијатива на Jang Group of Pakistan и
Times of India Group за да се презентира
искуството од спојувањето на високите
медиумски функционери и нивното
влијание врз квалитетот на извештаите и
анализите.
Учесниците се согласија за потребата
да се создаде повеќе емпатија за
секоја земја и потребата за повеќе
прекугранични информации. Се дадоа
специфични сугестии за подобрување на
заемното покривање и разбирање. Некои
произлегоа од потребата за зајакнување
на најдобрите новинарски практики, на
пример внимателноста со извештаите
кои се засновани на единствени извори
и разгледување на приказни од кои
произлегуваат од владините агенции.
Ние ги разгледавме визните
ограничувања кои ги принудува
медиумите да ги повлечат дописниците
и новинарите од други земји, што
доведе до точка на прегледување
на емитувањето или објавувањето
преку граница. Се вклучија предлози
кои овозможија полесен пристап за
новинарите во другите земји и дури и
ограничувања за роаминг на мобилен
телефон помеѓу Пакистан и Индија.
Ние предложивме проширување на
покриеноста надвор од геополитиката

кое ќе обезбеди поригорозна репортажа
со економски, инфраструктурни и
културни прашања. Работилници за
обуки за новинарите за
специфични прашања како што е
Кашмир, водата и тероризмот, на
пример, ќе помогнат воопшто да
се подигне нивото на известување.
Ние предложивме развој на заемно
договорен етички кодекс, насоки за
прашања од заеднички интереси развој
на веб-страница која што ќе овозможи
подобро прекугранично ангажирање на
новинарите.
Сакавме да составиме база на
податоци на медиумски коментаторите
за да се обезбеди поголема можност
за информации за аналитичарите
и да се овозможи повеќе време за
набљудување во време на криза.
Соодветниот предлог беше да се
следат телевизиските емисии и да се
провери колку често се канат лица
кои се залагаат за радикални постапки
наспроти посуптилните ставови. Друг
предлог беше да се промовира поголема
размена и интеракција меѓуновинарите
од помладите и средни нивоа, уредници
и продуценти од медиумите во секоја од
земјите.
Она што е јасно е дека секој одговорен
медиум во Индија и Пакистан знае како
да известува во време на криза. Но,
нивната идејата за новинарство за да ја
минимизира штетата, одвај и да се слуша
од буката која ја создаваат телевизиски
канали. На пример, многу високи
уредници во Индија се согласуваат со
приказната на The Economist, “Сите
поздравување” (22 октомври2016), со
која се утврди дека огромен дел од
индискиот печат е полтронски настроен
за разлика пакистанскиот.
Со право Times Now истакнува дека
телевизиските канали го избегнуваат
просторот за дијалог и неслогата и
разбирањето од друга страна. Арнаб
Госвами, анкер на бучното шоу изјави
дека критичарите навладата треба
да се затворат”, напиша Economist во
извештајот.
Вреди да се потсетеме на
здраворазумските зборови на Раџ
Камал Џа, уредник на Indian Express кога
зборуваше пред премиерот Нарендра
Моди на доделувањето на награди за
извонредност во новинарството Рамна
Гоенка на 2 ноември 2016: “Доброто
новинарството не умира; тоа станува
се подобро и поголемо. Лошото
новинарство прави многу повеќе бучава
за разлика од пред пет години. И затоа
мислам дека далечинската контрола
треба да добие R & G награда за
извонредност во новинарството”.
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Жените на нишан
- како говорот на омраза
ги става афричките
медиуми под притисок
Рашел Накитаре

С

лободата на изразување доаѓа со голема одговорност и медиумите
мора да ја повлечат линијата за што може и што не може да се каже
во јавноста или во печатот. Недостатокот на одговорно новинарство,
особено кога говорот на омраза и пропаганда е главен фактор за превирањата
во Африка.
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Иако говорот на омраза во африканските медиуми има
тенденција да влијае врз културните, политичките, економските
и социјалните димензии, токлу политичкиот е оној што создава
најмногу жестина. Историјата потврди дека изборите низ целиот
континент се плодна почва за говор на омразаи конфликт.
Геноцидот во Руанда во 1994 година, насилството во Кенија по
изборите
во 2008 година, ужасните избори во Бурунди од 2015 година,
Јужен Судан со бескрајни конфликти и арапската пролет се
некои од случаи за медиумите придонесоа за ескалацијата на
насилството.
Во Кенија, политичарите се обидоа да манипулираат со
поплаките на заедниците за да ја придобијат поддршката за сите
оспорени избори од враќањето на мултипартиската демократија
во 1992 година. Во пост-изборниот процес во периодот 20072008 година кога по наводите за изборна измама избија
насилните настани, повеќе од 1.000 луѓе беа убиени, 3.500 беа
повредени и околу 350.000 се раселија.
Џошуа Арап Санг беше обвинет за користење на
радиостанцијата Kass FM на Каселјазик за поттикнување на
омразата на на Кикују и за поттикнување на насилството. Во
2011 година тој беше обвинет од Меѓународниот кривичен суд за
злосторства против човештвото за неговите акции од тоа време.
Сепак, во април 2016 Меѓународниот кривичен суд го прекина
случајот против него.
Неуспехот на ова обвинение можеби испрати погрешни сигнали,
бидејќи кениските политичари го сфатија како дозвола да
продолжат со навредите, па дури и да повикаат на атентат на
спротивставените лидери.
Толеранцијата и взаемното почитување треба да бидат белег
на зрела демократија. Ксенофобичното насилство во Јужна
Африка против мигрантите може да се толкува како бранење на
економските интереси, но неодамнешните повици за убиство
на белите од страна на Јулиј Малема, контроверзен лидер на
Партијата Економски борци за слобода е потсетување дека
расизмот се уште постои.
Говорот на омраза на Малема се прошири со напад на новинар
на Би-Би-Си за време на митингот.
Иако стотици ги загубија животите и милиони се раселија во
конфликтот во Јужен Судан, кој го поттикнаа поддржувачите
на Претседателот Салва Кир (Динка) против оние лојални на
поранешниот Заменик-претседателот д-р Риек Мачар (Нуер),
честопати се сметаше за етнички конфликт. Со повеќето од
известувањата се заземаат страни што им отежнува на луѓето
да им веруваат и да се потпрат на медиумите за објективни
информации.
Генералниот секретар на ОН Бан Ки-Мун предупреди дека
порастот на
говорот на омраза и етничкото поттикнување најверојатно
ќе предизвикаат масовни злосторства во земјата, која што
беше опустошена со војната од 2013 година. Во 2014 година
бунтовниците ја користеа радио станица во Бентиу за да ги
повикаат мажите од една заедница сексуално да ги напаѓаат
жени оддруга заедница.
Говорот на омраза постојано се користи како оружје за
насилството засновано на родот и имаше за цел да ги заплаши
женитеи да ги натера да замолчат. Иако Африка може да
се пофали со богато културно наследство кое честопати
еволуиралуираше за да ја прифати современата пракса, сепак
продолжува со предрасудите кои се насочени кон полот. Кога
културата се користи како аргумент, тоа обично е со цел да се
задржи одредена привилегија.
Медиумите придонесоа за полова дискриминација и говорот на
омраза кој се карактеризира со стереотипи. Првиот критериум
за да им се пресуди на жените кои бараат политичка функција
е моралот, без оглед на тоа како машките колеги може да се
однесуваат.
Една неодамнешна телевизиска програма, хостирана од
кенискиот новинар од светски рамки, сметаше дека е многу
срамна и понижувачка дебата која се одвива во поновата

политика. Човекот кој претендирал за политичка позиција
користеше вулгарен јазик против противникот, жена со
користење на сексуални навреди во едночасовното интервју. Тој
упати критика со неа и ја нарече “белосветска глупача” која ако
победи планирал да воведе “30-дневен сексуален одмор”.
Иако (мажот) модератор сакаше јавноста да поверува дека
тој беше беспомошен, навредените набљудувачи тврдеа дека
тој ужива во агресијата и понижувањето. Ова беше бесрамно
непочитување на жените, бидејќи нападите имаа за цел да им
наштетат и да ги дехуманизираа жените учесници. Напаѓачот,
медиумот, допирањето до публиката, содржината и контекстот
го исполнуваат тестот составен од пет точки и кој го дизајнираше
Мрежата за етичкото новинарство (МЕН) како насоки за
новинарите да идентификуваат говор на омраза и на тој начин да
покажат одговорност во својата работа.
Коментарите на јавноста која што ја следеа програмата
завземаа родова нијанса наспроти дискусија за суштинските
прашања кои се важни за електоратот. Се стравува дека сличните
сценарија ќе бидат карактеристика на медиумите во Кенија
пред Општите избори во август 2017 година ако не се преземат
одлучни дејства против медиумската куќа која е одговорна.
Но, дури и кога медиумите се критикувани заради
канализирање на говорот на омраза, важно е да се разбере дека
се фатени на дело. Секој, преку социјалните медиуми може да
објави и во брзање се објавува без проверка на фактите со што
честопати новинарите се прикажани како неодговорни и алчни.
Нападите за онлајн новинарките се чести, се навредуваа, а
нивните приказни се влечкаат наоколу по Интернетот.
Една жена, новинар на Nation во Најроби се оддалечи од
следење на приказната за зајакнување на жените преку
државниот орган за информациска и комуникациска технологија
(ИКТ) кога нејзината анализа за правата на женитеја нападна
читателот кој ја нарече “уште една од феминистичките
пристрасни приказни”. Дискусијата која што следеше се водеше
од ставот мажите против жените, наспроти разбирање за улогата
кој што ја има ИКТ. Ситуацијата може да се влоши само затоа што
повеќето земји во Африка немаат сајбер-закони кои се однесуваат
на прекршоците на Интернет.
Медиумите во Африка се сметаат за речиси целосно
комерцијални субјекти, наспроти услуги кои придонесуваат
за доброто на јавноста. И финансиските цели, регулативата и
професионализмот се под притисок. Зголемувањето на бројот
на инвеститорите по бучните бранувања во Африка создадоа
простор со кој им се дозволи на политичарите да ја контролираат
фрекфенцијата која имаше политички цели. Наместо да се
воведат разновидни и динамични идеи кои ќе помогнат секторот
да расте, фокусот се насочи на заштита на нивниот простор
и услови во кои нивните противници нема да можат да ги
набљудуваат.
Доминантнацијата на политичарите мажи во сопственоста на
медиумите ги турна жените кон периферијата и останаа само
оние малкумина кои беа решени да се пливат низ мрачните
политички води. Само една жена беше дел од одборот на
Здружението на сопственици на медиуми во Кенија. Сé додека
повеќе жени не ја одредуваат иднината на медиумите во земјата,
родовата нееднаквост ќе опстојува.
Сé додека уредувачката и финансиската независност
продолжуваат и понатаму да го одредуваат доброто
новинарство, африканските медиуми нема да бидат
професионални. Појавата на дигитални медиуми предизвика
паника со која медиумските куќи го намалија бројот на
вработените. Кениските мејнстрим медиуми отпуштија голем
број вработени во изминатата година, а жените беа први кои ги
отпуштија.
Обуката, исто така не му помогна на новинарство имајќи
предвид дека нема стандардна наставна програма како што
има во другите професии како што е правото, медицината
и архитектурата. Институции за обука треба да ја разберат
потребата за развој на специфични наставни програми за
онлајн или дигитални потреби. Инфилтрација од страна на
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Истражување спроведено од Меѓународната Асоцијација на
жените во радио и телевизија (МАЖРТ) во соработка со вебФондацијата за права на жените на интернет во 2016 година
утврди дека жените имаат 50% помалку шанси да бидат
интернет поврзани за разлика од мажите со слично ниво на
образование и приход.
ЕМН се здружи со медиумски организации, новинарските
синдикати - вклучувајќи ја Афричката медиумска иницијатива
(АМИ), Меѓународна асоцијација на жени во радио и телевизија
(МАЖРТ), Федерацијата на африкански новинари (ФАН),
Источни-африканската новинарска асоцијација (EAНA) и
други организации и ја објавија кампања Turning the Page of
Hate in Africa во Кигали во април 2014 година, за време на
20-годишнината од геноцидот во Руанда.
Следните работилници и обуки се спроведоа во Танзанија,
Јужна Африка, Кенија, Нигерија и Уганда. Голем напредок е
направен со користењето на тестот со пет точки на EМН кој
им помага на професионалците од целиот континент да го
идентификуваат говорот на омраза и да се придржуваат кон
професионалната етика при елиминирањето на поттикнување
на насилство. Но, многу повеќе треба да се направи за да се
зајакне етиката во институциите за обука и во практиките на
медиумските куќи и особено, да се соочиме со предизвиците кои
произлегуваат од технолошкиот напредок.

РЕФЕРЕНЦИ:

Дигиталните платформи дополнително
ги искомплицираа проблемите, додавајќи
спонтаност, нејасност и непроверена
слобода на изразување.

надрилекарите во голема мера ги компромитираат стандардите.
Критериуми за вработување на радио презентерите зависат од
владеењето на јазикот наместо од професионална обука која
вклучува етика.
Регулативата и понатаму е голема задача за повеќето земји со
оглед на политичките интереси и темпото на стандардизација.
Советот за медиуми во Кенија има за задача да ги регулира
медиумите, но нема овластувања за случаите на омраза, на
пример.
Дигиталните платформи дополнително ги искомплицираа
проблемите, додавајќи спонтаност, нејасност и непроверена
слобода на изразување.Иако Интернет медиумите ѝ
оневозможија на владата да ги контролира, тие исто така ги
отворија портите за заштита од поплава, лагите кои се шират
многу побрзо отколку преку традиционалните медиуми.

Слика погоре: “Рејчел држи телефон” од Ерик Херман лиценциран под број CC BY 2.0
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.http://www.theafricareport.com/West-Africa/ghanavows-tocrack-down-on- hate-speech.html
http://theconversation.com/hate-speech- raises-itsugly-voiceas-kenya- drifts-into-election-mode-61305
http://www.standardmedia.co.ke/article/2000205252/
cordjubilee-mps-locked- up-for-four-days-over-hate-speech
http://www.africanews.com/2016/02/08/humanrightswatch-denounces- egypt’s-justice-minister’s-hatespeech/
Меѓународна конвенција за елиминација на сите форми
на расна дискриминација, достапна на http://www.ohchr.
org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx пристапено
на 17/01/2014
Меѓународен пакт за граѓански и политички права,
достапна на http://en.wikipedia.org/wiki/International_
Covenant_on_Civil_and_Political_Rights, пристапено на
17.01.2014. Европска конвенција за човекови права,
достапна на http://www.ohchr.org/en / professionalinterest /
pages / ccpr.aspx пристапено на 17.01.2014
http://www.iawrt.org/sites/default/files/field/pdf / 2016/02 /
biennial% 20report% 20-final-jan% 2030.pdf
http://ethicaljournalismnetwork.org/federation-ofafricanjournalists-congress-29-30-april-2016-abuja-nigeria

“СВЕТОТ ГЛЕДА” ЧАДОР НА ЕКРАНОТ ЗА ВРЕМЕ НА OCCUPY CENTRAL ДВИЖЕЊЕТО ВО ХОНГ КОНГ

СКАКУЛЦИ, ХОТДОГ
И ЛЕВИЧАРИ

Речник за говор на омраза на Хонг Конг
Чан Чи Кит

В

о јуни 2016 година група новинари и академици од Кина, Јапонија,
Кореја и Тајван се состанаа во Хонг Конг на покана од ЕМН и Хонг
Конг баптистички универзитет за да формираат медиумски форум во
Источна Азија за промовирање на дијалог и медиумска соработка во регион
каде што растат политичките тензии во последниве години.

39 E
ETHICS IN THE NEWS EJN Report on Challenges for Journalism in the Post-truth

Форумот се согласи дека прекуграничната соработка помеѓу
новинарите и академиците ќе биде од суштинско значење за
да се спречат медиумите да бидат инструменти за пропаганда.
Дел од избегнувањето да се регрутираат новинарите како
информативни војници за конфликтот е потребата да се
соочиме со говорот на омраза на начин на кој ние известуваме за
работите на другите.
Состанокот во Хонг Конг предложи развивање на едноставен
речник на термини кои што новинарите треба да ги избегнуваат
ако сакаат да го поттикнат граѓанскиот јавен дискурс. Како
пример имаме собран речник на зборови од секојдневната
употреба во Хонг Конг.
Постојат три главни типа на говор на омраза:
а) дехуманизација со употреба на терминологија инсекти и
животини.
б) услови за напад на политички или идеолошки противници.
в) политички прекари со кои се потсмеваат на конкретни цели.
Дефиницијата за говор на омраза е многу контроверзна, особено
за б) и в) погоре, бидејќи метафората и исмејувањето (и сатирата)
честопати се користат во политичките и идеолошките дебати.
Иако овој поимник не е исцрпен и не треба да се смета за
речник на забранети зборови, сепак мора да постои дебата за
културното значење која ќе има за цел да ги алармира луѓето
при усвојување на етикети кои ја разгоруваат јавната омраза.
Новинарите и медиумите мора да бидат внимателни;
неконтролираното, секојдневното и незамислено користење
на овие термини може да предизвика штета и да резултира со
ненамерна виктимизација.

Јас: Дехуманизирам
Овие термини се доволно чести за да се наречат говор на омраза
во контекстот на Хонг Конг.
Скакулци (蝗蟲): Клевета за континентална Кина која е широко
распространета и се применува за новите имигранти од копното,
кинеските посетители и луѓе кои не можат да зборуваат течно
кантонски. Се создаваат етикети со слични значења, на пример
“земја на скакулците”(се однесува на Кина), “јајца од скакулци”
(деца кои добиле право на престој во Хонг Конг и чии родители
се од континенталниот дел на Кина, а не се граѓани на Хонг
Конг).
Комунистичко куче (共狗): Навреда за Кинеската Комунистичка
Партија и членовите. Сега во голема мера се користат од
медиумите и луѓето кои се потсмеваат на партиите и на
поединци за кои се смета дека работат за интересите на
Кинеската Комунистичка партија и за Кинеската влада. Исто
така, се забележуваат и на политичките места каде што постои
решеност да се заштити интересот на Хонг Конг од кинескотот
мешање.
Свиња од Хонг Конг (港豬): Аналоген напад на граѓаните на
Хонг Конг кои се сметаат за “апатични” или кои ги избегнуваат
политичките и социјалните контроверзии. Се смета дека се
задоволни од статус кво со исполнети основни потреби, но
одбиваат да се залагаат за демократија и социјални промени.
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Жолто тело (黃屍): Навредува оние кои го поддржуваа Occupy
movement во Хонг Конг во 2014 година, а подоцна стана термин
за поддржувачи на демократијата и социјалните активисти.
Occupy movement некогаш користеа жолти ленти како свој
симбол заотпор. Кинески изговор на “лента” е сличен со на за
труп.
Hotdog (熱狗): Специфичен термин кој се користи за
следбениците на Вонг ЕунгТат и неговите сојузници. Вонг ја
предводи политичката група наречена Граѓанска Страст која се
смета за радикална десница.
Христијанска смрдеа (耶撚): Ги прикажува христијаните како
тврдоглави и упорни за човекови права и социјална еднаквост.
Произлегува од социјални контроверзии околу геј и лезбејски
права. Некои поддржувачи на оваа група се потсмеваат на
религиозните групи, честопати христијански заедници кои се
противат и ги критикуваат поддржувачите наЛГБТ права. Зборот
“撚” на кантонски значи пенис и понижување.
Копиле (雜種): Навреда за кинескиот претседател Кси Јинпинг,
на Кинески зборот копиле е неверојатно сличен на неговото
презиме (Xi, 習) и неговата позиција како генерален секретар
на Кинеската Комунистичка партија (Џунг, 總, краток запис за
Генерален секретар).

II: Политички и идеолошки именувања
Оваа категорија ги опфаќа именувањата за време на политички
или идеолошки конфликт. Сè уште не е јасно дали ова е говор на
омраза или прифатлива метафора.
Левичари (左膠): Се применува за оние кои се залагаат за
“нереална” левичарска идеологија, придржувајќи се кон
принципите на општествена инклузивност, мирно и ненасилно
дејствување додека се соочуваат со закани од Кина и Хонг Конг.
Исто така имплицира на глупост и тврдоглавост. Се користи од
оние кои ги напаѓаат поддржувачите на благосостојба за новите
имигранти, Кинезите од копното во Хонг Конг и активистите и
политичарите кои инсистираат на мирни и ненасилни средства
во демократското движење.
Левичарите од Голема Кина (大中華膠): Понижувачки термин
за жителите на Хонг Конг кои го усвојуваат кинескиот културен
идентитет во текот на демократизацијата на Хонг Конг. Луѓе кои
бараат преиспитување на масакрот на плоштадот Тјенанмен или
наукинувањето на еднопартискиот систем во Кина честопати се
нарекуваат “Левичарите на Голема Кина”.
Домородни комунисти (土共): Се користи за прокомунисти
во Хонг Конг. Потекнува во про-тајванскиот печат и немирите
од 1967 годинаво Хонг Конг поттикнати од маоистите за
да го предизвикаат колонијалниот статус. Укажува на слепа
лојалност кон кинеската Комунистичка партија и се против
демократизацијата на Хонг Конг.
Партија вредна педесет центри (五毛): Потекнува од наводите
дека се плаќа 50 центи на луѓето за да објават онлајн пост
во корист на кинеската влада. Исто така, се смета дека ги
блокираат постовите преку преполнување на е-сандачето со
несакана пошта.

Полициско куче (警犬): Навреда за полицијата со тоа што се
деградира на ниво на кучиња, особено оние кои слепо го бранат
статус кво и владините режими.

Сервилност (奴性): Навредлив опис за покорноста на кинескиот
народ кон власта. Се користи за оние кои безусловно ја
прифаќаат доминантната идеологија и кои покажуваат незнаење
и апатија кон социјалната неправда.

Учење на ѕверот (教畜): Навреда за “неспособните” наставници
кои ги деградираат како животни.

Талибанци на етиката (道德塔利班): Се користи за оние кои го
поддржуваат моралниот апсолутизам и ги принудуваат другите
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да ги следат високите морални стандарди кои понекогаш се
сметаат за нереални.
Мирно, Рационално, Ненасилно и без пцуење (和理非非):
Политичка терминологија за умерен отпор (користење на
законски средства) од страна на демократите. Ги диференцира
умерените демократи од радикални активисти и честопати
се прифаќаат од медиумите или радикали за да ги исмеаат
демократите од познатите партии иорганизации.
Банкети, колачи и кнедли (蛇齋餅粽): Сатира за засладувачите
кои ги нуди групата подржувачи на Владата во замена за гласови.
Ги означува партиските гласачи за оваа група.
Лажен бегалец (假難民): Ги означува оние кои бараат азил и
престој во Хонг Конг, особено од Југоисточна Азија.”Лажни” и
имплицира дека тие се водат од социо-економски интереси, а не
политичка репресија. При одредени медиумски покривања тие
се поврзани со криминал и социјални проблеми.

1200 гласови кои Леунг ги освоени од изборната комисија во
2012 година, со што стана Шеф на администрацијата на Хонг
Конг. Ова беше прекарот за Леунг кој најчесто се користеше.
Волкот (狼英): Се опишува неверната и репресивна слика за
Леунг Чунг Јинг.
Јастог (龍蝦): Метафора за лошиот вкус за облека на сопругата на
Леунг, Реџина Леунг Тонг Чин Ји. Потекнува од црвена наметка
која што ја носеше и со која изгледаше како јастог.
Во прилог на овие термини еве некои примери кои се користат
во Кина (обезбедени од Јуан Зенг на градски универзитет во
Хонг Конг):
剩女 Остатоци од жени: Немажени жени во Кина на возраст од
27 и повеќе години
港灿 Gang Can: Хонгконгерс
小日本 Xiao Riben: Мали Јапонци

III: Политички прекари

日本鬼子 Riben Guizi: јапонски дух

Вообичаени во медиумските дискурси и во секојдневниот
разговор. Тие не можат да се сметаат како говор на омраза
според повеќето жители на Хонг Конг. Сепак, нивната
навредлива импликација е добро разбрана.

洋鬼子Yang Guizi: Странски дух

Грижливата мајка (慈母): Сатира за полициското насилство.
Терминот се појави преку емитувањето на интервју со
поранешниот полициски Комесар на Хонг Конг Енди Цанг Ваи
Хун кога ја опиша заштитничката улога на полицијата како
“грижлива мајка”.

强国 Qiangguo (силна нација): Се користи од Apple Daily во Хонг
Конг и се однесува на Кина

689: Се однесува на нерепрезентативниот изборен систем и
Главен извршен директор Леунг Чунг Јинг. 689 потекнува од

棒子 Bangzi (стап): Корејци
阿三 АSan (три): Индијци

大陆客Da Lu Ke (туристи од Кина): Сега навредлив термин со
поширока употреба од некои од медиумите во Хонг Конг
台巴子Tai Bazi: Тајванец
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GYŰLÖLETBESZÉD

újságíróknak figyelmet és időt kell szánniuk arra,
hogy a becsmérlő, uszító tartalmak lehetséges
hatását felmérjék.

ВРАЌАЊЕ
НА СТРАНАТА НА ОМРАЗА
LÉPJÜNK TÚL A GYŰLÖLETKELTÉSEN:

Az Etikus Újságírók Hálózata (EJN) által - nemzetközi
minták alapján – összeállított teszt a hírek gyűjtése,
összeállítása és terjesztése kapcsán felmerülő
kérdéseket veszi sorra. Segít abban, hogy a
megszólalókat és a megszólalásokat etikai
kontextusba helyezhessük.

MÉDIAKAMPÁNY A
Медиумска
кампања
за толеранција во новинарството
TOLERÁNS
ÚJSÁGÍRÁSÉRT

ОПСЕГ

3

СТАТУСОТ НА

2 ГОВОРНИКОТ

НА ГОВОРОТ

Која е користа за говорникот
и нивните интереси?

До каде допира говорот?
Дали постои модел на однесување?

Дали намерно предизвикува
штета на другите?

5

ТЕСТ ЗА
НОВИНАРИ
СОСТАВЕН
ОД 5 ТОЧКИ

A CHECKLIST
ЦЕЛИ НА
4 ГОВОРОТ

5

Дали говорот е штетен?

САМАТА СОДРЖИНА

Дали може да го поттикне
насилството кон другите?

ОКОЛНАТА СРЕДИНА СОЦИЈАЛНА/ЕКОНОМСКА/ПОЛИТИЧКА
Кој може да има негативни последици?
Дали постои историја
на конфликт или
дискриминација?

СТАТУС НА
1 ГОВОРНИКОТ
Како може нивната позиција
да влијае врз нивните мотиви?
Дали треба да се сослушаат или да се игнорираат?
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МЕДИУМИ ВНИМАТЕЛНО
Нема “ЧЕСНОСТ” во убивањето!
Таснинам Амар

И

покрај напорите за сензибилизирање на медиумите во Пакистан
за родовите прашања, особено насилството врз жените, неколку
новинарски куќи во обид да го зголемат рејтингот се чини
дека внимаваат на рамнотежата. Речиси сите телевизиски канали го
сензационализираат убиството на Кандел Балох минатиот јули, модел која
стана славна личност со покажување на експлицитни фотоснимки и интервјуа.
Ужасот на одземениот млад живот стана фарса и беше далеку од можност за
сочувство, она што повеќето медиуми го прикажаа убиство од “чест”.

Кендел Балох беше во главните наслови заради нејзиното отворено изразување на сексуалност
со поставување на свои фотографии облечена во скудна облека со кои им пркосеше на
патријархалните ставови. Таа не беше криминалец, но поради нејзината слава медиумите
имаа сé поголема нечувствителност и непочитување од вообичаеното нивно претставување на
насилство заради родот, насилство врз жените и таканаречени “убиства за чест”.
Точно две недели по убиството на Кендел, една британска жена, Самија Шахид беше заведена
од нејзините предците во Пакистан и наводно нејзиниот татко и нејзиниот прв сопруг ја убија.
Се тврдеше дека таа ја извалкала честа на нејзиното семејство со разводот од нејзиниот прв
сопруг кој ја малтретирал и се омажила со друг човек според нејзиниот избор. Друга жена,
Самија, омажена и мајка на две деца, почина во април 1999 година, кога беше застрелана по
наредба на нејзиниот родител во Лахоре, бидејќи таа посакала да го прекине бракот во кој била
малтретирана. Фактите јасно укажаа на вмешаност на неколку членови на семејството, но само
главниот осомничен беше обвинет. Крвните роднини на Самија му простија. Печатот го нарече
убиството “чин на поединец” и никој не беше казнет од државата.
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Безброј жени во Пакистан се убиени во
името на таканаречената “чест” и на тој
начин ги претвара жртвите во криминалци за
кои се вели дека заслужуваат казна заради
дискутабилните вредности и традиции.
“Убиства за чест” се засноваат на апсурдната
претстава дека женските крвни роднини на
сторителот мора да ја зачуваат “честа” на
мажот.
Се надеваме дека работите се менуваат во
однос на казната за ваквите убиства. Заради
децениската борба на жените активисти,
новиот закон укажува дека доживотната
казна ќе биде задолжителна за “убиствата
за честа”. Може изречната смртна казна
да се преименува во доживотен затвор
ако семејството на жртвата му прости на
убиецот. Судијата ќе има дискреционо право
да утврди дали убиството се квалификува
како “убиство заради чест”.
Во многу делови од светот жените се убиваат
во името на честа.Тие најчесто се опишуваат
како племенски, феудални, патријархални
дела на спасување на честа на семејството.
Во такви култури, жените може да се каже
дека нанесуваат срам со едноставни дела,
како што е користењето на шминка, разговор
со маж странец или кога сакаат самите
да си изберат сопруг. Мажите, исто така,
повремено се жртви на оваа практика (ако
е именувана од жената партнер), но сепак
поголемиот дел на убиени во име на честа се
жени на возраст од 10 до 70 години.
Групите за заштита на човекови права во
Пакистан велат дека и ако годишно се
пријавуваат од 500 до 1000 случаи, сепак
поголемиот број не се пријавуваат.
Критичен аспект на ова злосторство
е начинот на кој се известува. Стилот
и терминологијата кои ги користат
медиумите, особено социјалните медиуми,
кога пишуваат и известување за женските
прашања, особено насилството врз жените
е суштинска алатка во портретирањето на
овие убиства како убиство. “Ние мораме да
направиме разлика помеѓу имагинарното,
светот со “риалити шоу” на твитерџиите и
корисниците на Фејсбук наспроти мејнстрим
печатот и електронските медиуми иако не
е јасна линијата помеѓу од онлајн блогерите
и други активисти од фотелја”, вели Тахира
Абдула, женски активист за човекови права
од Исламабад.
Можеби листа со совети за тоа како да се
известува за “убиства од чест” ќе ги разјасни
проблемите. Анализа на пакистанските
медиуми покажува јасна линија на поделба
помеѓу релативно сензибилизираните
медиуми на англиски јазик (со ограничено
присуство) и на народните медиуми на
регионален јазик кои имаат големо присуство
и големо влијание.
Што се однесува до убиството на Кендел,
која беше порака што се пренесе преку
постојаното прикажување на видео
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клип на кој се гледа таа и свештеник?
Да се изрази сочувство со жената кои се
спротивстави на патријархалните норми?
Неколку рационалните набљудувачи може
да се согласат. Понатаму, со начинот на
известување се даде впечаток дека таа
заслужува да умре. Дали ова е намерно?
Неколку гласови сочувствуваа со Кендел и
ја сметаа за жена која едноставно сакаше
да го извлече максимумот од животот и
беше храбра и покрај нејзините убедувања.
Намерната или ненамерната пристрасност
на медиумите против жените беше
очигледен недостаток на почит кон мртвата
Кендел, додека свештеникот речиси и да
не доби внимание, иако тој беше висок
јавен функционер пред да се рашири оваа
приказна.
Немаше истражувачки приказни или
подлабоки дискусии за прашањата на
мизогинистичките ставови кои беа толку
очигледни во поголмиот број на известувања.
Во некои случаи слепилото за родот, а не
прашањето за родовите беше проблем.
Честопати во токшоута и домаќинот или
писателот / новинарот не можеа да ја видат
разликата која што терминологијата може
да ја направи или влијанието на зборовите
и фразите и како се конструира реченицата,
соодветно. Исто така е важно колку значење
е дадено на некој и зошто. На крај, не треба
да се суди за бизнисот новинарството.
Пример за тоа како стилот и терминологијата
може да ја промени сликата е кога зборот
чест е напишан со свртените запирки и
означува недостаток на автентичност
кога се користи како изговор за убивање.
Според една статија во Daily News(Египет)
“терминологија во медиумските прашања”
и за убиствата кои се сложени како овие,
се оставени на одговорноста на медиумите
да најдат подобро име кое одговара на
криминалот. Само тогаш ќе биде полесно да
се работи кон изнаоѓање на решение.
Al Jazeera донесе одлука за она што тие нема
да го користат: “Ние секогаш ги ажурираме
насоките за нашиот стил за да пренесат
подлабоко и поавтентично разбирање на
светски проблеми”. Неодамнешни настани
во Пакистан ја поттикна здравата дебата
во Al Jazeera, особено за терминот “убиства
од чест”. “Нашите уредници во моментов
ги разгледуваат алтернативите ... сепак
терминот “мизогистично убиство” не е дел од
нив”, изјави портпаролот. Покрај зборовите,
фразите и нијансите кои ја менуваат
суштината на приказната, медиумите мора да
се фокусираат на сторителот на кривичното
дело, а не на жртвата. Понатаму, медиумите
мора да ја извршуваат својата најзначајна
задача; едукацијата и информирањето на
јавноста дека убиството во име на т.н. чест не
е оправдано со закон или со морал и таквите
убијци заслужуваат строга казна согласно
законот. Мора да се охрабри сочуството со
жртвите на насилство и сторителите гласно и

јасно да се осудат.
Медиумите, исто така може извршат
притисок врз владите да помогнат да се
спречат ваквите кривични дела и да понудат
ефективна заштита на потенцијалните жртви,
да иницираат кампањи со кои ќе менува
размислувањето кое е заглавено во незнаење
и да се поттикне прифаќањето на жените
како еднакви членови на општеството, а не
како стоки и складишта на машката чест
и престиж. Во борба против мизогинија
треба да се менуваат погрешните културни
претстави и патријархалните стереотипи со
товар на трансформацијата која што ќе се
пренесе на заедницата во целина.
За медиумите во Пакистан влоговите се
многу високи и може да се очекува да
го преземат водство во борбата против
погрешното претставување на женските
прашања и родовото насилство, особено
“убиствата од чест”.
Прегледот на странската медиумска
покриеност на овие убиства (на пример, во
Велика Британија) открива недостаток на
емпатија и познавање на
прашањата и објаснување на феноменот
како “ужасен начин на живот”, [прашање на]
“култура” и [непознавањето на] “западните
начини”. Овие наслови, засновани на
стереотипи, го обликуваат начинот на кој
повеќето ги сфаќаат злосторствата за честа
и според мејнстрим јавното мислење,
емигрантски заедници се регресивни,
застарени и некако се морално инфериорни.
Честопати се донесува поопасен заклучок
дека “убиствата за чест” се дел од
исламското општество и се санкционирани
од исламот, како што се повеќето такви
случаи во муслиманските општества. Затоа
за медиумите во Пакистан и во светот
од суштинско значење е да ја променат
јавната идеја деказ лосторствата за честа се
санкционираат од исламот. Ова е возможно
преку известување за родовата еднаквост
кое ќе содржи факти, а не претпоставки со
фокус на сторители на кривични дела, а не
на жртви.
Референци:
Аиша Гил “Патријахалното насилство во
име на “честа”: Универзитет во Рохамптон,
Лондон, Меѓународен журнал на правни
науки, том 1, број 1, јануари 2006). “
Дојче Веле: http://www.dw.com/en/rethinkingthe-term-honor-killing/a-19451648?maca=enrss_en_DailyNewsEgypt-14679-xml-mrss
http://uksresearch.readyhosting.com/
PublicationsPDFs/Code%20Of%20Ethics%20
Final.pdf
http://www.uksresearch.com/PublicationsPDFs/
Through%20The%20Gender%20Lens.pdf
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Kошмарот на новинарите по обидот
за државен удар
Церен Созери

Н

овинарите во Турција го издржуваат најлошиот период на репресија
кој се памети. Според Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Platformu
(Платформа за солидарност со затворените новинари) на 23
октомври2016 година најмалку 116 лица беа во затвор. Сојузот на новинари на
Турција наведува дека 10.000 лица (речиси една третина) ги загубиле своите
работни места од 2013 година, а 3.000 лица по обидот за државниот ударна
15 јули 2016 година. Еден ден по обидот за државен удар повеќе од десетина
веб станици за вести беа блокирани од регулаторот за телекомуникации.
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Одржување на
етичкиот пламен во
турски новинарство
Дали етичкото новинарство е можно во
земја како Турција, каде што новинарите
се цели на острите мерки со кои се врши
притисок врз независноста, чин без
преседан во демократската историја
Oдговорот, за жал, речиси сигурно е не.
Автоцензурата пријавена од страна на ЕМН и
другите организации во последниве години сега
целосно ги совлада редакциите. Критичните гласови
молчат. Продорната атмосфера е проткаена со страв
и заплашување.
Во текот на 2016 година, ЕМН беше меѓу групата
медиуми за поддршка на слободата кои ја добија
наградата за солидарност од Здружението
на турските новинари. Ни беше чест, но не се
залажуваме себеси со размислувањето дека
опасните услови за новинарството ќе се променат
наскоро.
Меѓународните протести играат клучна улога
при вршењето притисок врз владата и мора да
продолжат. Но, подеднакво важно е да се обезбеди
континуирана поддршка и создавање на нови
иницијативи кои што ќе го задржат етичкиот пламен
во засегнатата медиумска индустрија во земјата.
ЕМН ќе се ангажира со медиумските лидери
на Турција во наредните месеци да ги промовира
внатрешните системи за етичко управување,
транспарентност и саморегулација во рамките на
медиумската индустрија која беше засегната од
слабиот исполитизиран систем на сопственост кој со
години го ослабуваше новинарството, долговреме
пред тековната криза.
Ние, исто така ќе промовираме поефективна
медиумска писменост и информативни програми,
особено со младите луѓе и во соработка со
универзитетите за да помогнеме при развојот на
подлабоко разбирање на важноста на плурализмот и
разновидноста на јавната информативна сфера.
Таквите иницијативи нема да допрат до
насловните страни (и во моментов тоа, веројатно
е добро), но тоа ќе им помогне на турските
уредници и новинарите да продолжат да допират
до вредностите на етичкото новинарство и кога
условите ќе дозволат, да се обнови културата на
независно новинарство кое ќе ја врат демократијата
назад на вистинскиот пат.
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На 20-ти јули претседателот Ердоган прогласи тримесечна вонредна
состојба и делумно ја суспендира Европската конвенција за човекови
права. Од тогаш, турската влада можеше да владее со декрет и да
усвојува закони кои се со правна сила: 16 телевизиски канали, 23 радио
станици, три новински агенции, 45 дневни весници, 15 списанија и 29
издавачки куќи кои беа поврзани со опозициското движење на Ѓулен
добија наредба да се затворат.
На крајот на септември, 12 телевизиски канали и 11 радио станици,
повеќето од нив про-курдски беа затворени со Декрет бр.668, кој
што овозможува затворање без судски налог врз основа на постоење
поврзаност со терористички организации или кои претставуваат закана
за националната безбедност. Понатаму, целиот нивен имот може да
биде конфискуван од државата. Некои, весниците сé уште опстојуваат.
На 5 октомври 2016 година, стапи на сила амандманот на
подзаконскиот акт за контролирање на Органот за печатено
рекламирање со кој официјалните реклами и соопштенија кон
печатените медиуми. Со амандманот се одредува дека весниците кои
нема да ги отпуштат новинарите кои се под истрага согласно Законот за
антитероризам (ЗАТ) во рок од пет дена, нема да можат да го користат
официјалните реклами. Само во вториот квартал од 2016 година, на 56
новинари им се судеше согласно со овој закон, а шестмина се осудени
на 15 години затвор вкупно, според извештајот на BİA Media Monitoring.
На почетокот на ноември, продолжи чиската во која полицијата ги
притвори и обвини уредникот и неколку опозициски новинари во
весникот Cumhuriyet, еден од најстарите и најпочитувани весници во
Турција. Уредникот Мурат Шабунку, карикатурист и седум членови
на Одборот се испратија во затвор каде што го очекуваа судењето
поврзано со обвиненијата за тероризам. Во август, поранешниот
уредник на весникот, Кан Диндар, побегнал од земјата во егзил откако
беше осуден на пет години затвор под обвиненија дека бил шпион.

Акредитација која се користи за цензура
Владата не само што интервенира во уредувачката политика,
туку исто така и директно го насочува новинари, со исклучок на
парламентарните новинари и претставниците на “дисидентските”
медиуми во Анкара.
Еден истакнат новинар од Cumhuriyet рече дека “бирократијата во
Анкара обезбедува информации само за новинарите на владините
медиуми кои веќе дејствуваат како членови на владејачката партија.
Невозможно е да се критикува владата”.
“Постои хиерархија на конференциите за печатот која ги рангира
медиумите како провладини, мејнстрим и опозиција. Понекогаш, не сме
поканети на прес конференциите за клучните прашања. Опозициските
медиуми можат да пристапат до инсајдерски информации, но само
неофицијално.”
Претходно, додаде тој, парламентарните новинари можеа да
информираат и покрај брифинзи по состаноците на кабинетот, но по
2002 година, откога дојде на власт Партијата за правда и развој (АКП)
таа практика запре.
Султан Цзер, поранешен претставник на дневниот весник Evrensel
од Анкара, чија што акредитација за пристап до канцеларијата на
премиерот се откажа во 2008 година, рече дека тоа се случило “поради
прашање кое го поставив во писмена форма. Тие тврдеа дека причината
е недостаток на континуитет на моето присуство. Но, новинарите не
можат да бидат предмет на задолжително присуство. Јас тужев и
победив по две и пол години. Треба да додадам дека не можете да
следите какви било состаноци во седиштето на АКП без акредитација
од канцеларија на премиерот “.
Таа, исто така, изјави дека “не можеме да закажеме состанок кај некој
министер или бирократ. Тие никогаш не ни дозволуваат да поставуваме
прашање. Ако новинар постави критично прашање, дури и да е од
мејстрим медиумите, тие бараат од редакциите никогаш повеќе да не
го испраќаат на идните состаноци.”
Се тврди дека владата ги контролира прашањата на прес
конференциите. Во 2010 година, новинар од ТРТ (Турска

радиотелевизиска корпорација - Јавниот радиодифузен сервис)
праша за зголемената цена за природниот гас во Турција, но
го постави прашањето до премиерот на Бугарија, наместо
до Реџеп Тајип Ердоган, кој во тоа време беше Премиер на
Турција. Ердоган веднаш интервенираше велејќи дека го прашал
погрешниот човек и му одговори на прашањето.
Цзер се жалеше не само на дискриминација на медиумите
кои од страна на владата се сметаа за “дисидентски”, но исто
така и за недостаток на солидарност меѓу новинарите. Таа рече:
“Кога ќе поставиш критичко прашање за владините политики
некои колеги реагираат пред портпаролот. Минатата година
во текот пресконференцијата на Одборот на Комисијата за
минимална плата јас прашав дали е можно да се преживее на
оваа минимална плата. Но, претставникот на работодавачите ме
нападна во суров тон.”
Неодамна, кога 664 прес-картички беа откажани од
Генералниот директорат за печат и информации на
Канцеларијатана премиерот, реакција на новинарите и
медиумските организациите беше слаба. Селективното
доделување на картички за печатот и други акредитации,
плус ограничување на пристапот до службените состаноци со
медиумите за избор на медиумски органи и треба да се сметаа
за државната цензура, а новинарите треба да се обединат
против нив.

По обидот за државен удар,
самоцензурата е алармантна
Во прилог на официјалната цензура, самоцензурата е широко
распространета. Новинарите и медиумите ја спроведуваат
заради стравот од владините репресии. Многу луѓе, меѓу кои и
Cumhuriyet Може ли Дандар да ја напушти земјата? Дандар и
преставникот на печатот од Анкара, Ердем Гељ беа затворени
92 дена заради нивните приказни за турските разузнавачки
камиони наменети за Сирија кои беа објавени во почетокот на
2014 година.
Подоцна, на 6 мај 2016 година Дандар беше нападнат во обид
за снимање надвор од судницата во Истанбул. Напаѓачот беше
ослободен по пет и пол месеци во затвор. Дандар рече:”Денес,
за новинарите е многу поопасно од колку некогаш и му е
потребна храброст и самодоверба”.
Во овие околности самоцензура станува заштитен штит за
новинарите. Штетната клима која се создава со владината и
државната репресија ги изложува на ризик од злоупотреба и
притисоци сите дисидентски гласови и од државните агенции и
од онлајн поддржувачи на владата.
Од јануари 2016 година со проектот на Меѓународниот
Институт за новинарски институции се следат координираните
онлајн кампањи од поддржувачи на владејачката партија АКП
и придружните тролови критичко известување за тишината во
Турција. Пораките вклучуваат етикети како што се “предавник”,
“терорист” или “терористички поддржувач” како и “кафир”
(неверник). Многумина добиваа закани за насилство и смрт.
Асли Ајдитташбаш, истакнат новинар неодамна напиша статија
насловен како “Турската репресија ја уништува мојата храброст
имоето здравје” за Washington Post.. Таа страдаше од суб-акутен
тироидитис поради стрес по обидот за државен удар.Таа го
дефинираше периодот по државен удар како кошмар.
“Во текот на изминатата година, чувствувам како интуитивно
развивам збир на техники на преживување за да можам да
продолжам да пишувам во Турција. На пример, турскиот
претседател и неговото семејство се надвор од границите,
никогаш не пишувам директно за него. Може да се повикам на
неговата изјава која ја дал или да ја критикувам “Анкара” или
“владината одлука”. Но, никогаш не се знае кој е субјектот.
“Јас не ја допирам темата на корупција. Никогаш. Кога е

можно, се одлучувам за тема од надворешната политика
наспроти домашна ситуација. Не се мешам со ѓуленистите ниту
се појавувам на нивните телевизиски емисии. Ова е полесно,
бидејќи сите се затворени. Разумно твитам. Едвај одам на
демонстрации, дури и за слобода на говорот”.
Слободен новинар и фиксер рече дека ги отфрлил сите барања
од странски новинари и медиуми по обидот за државен удар:
“Со години работев со странци. Но, се откажав овој јули. Зошто?
Предлагајќи дека ќе воведеме вокс попули или интервју со лице
против владата, знаев дека ништо нема да се случи, а во најлош
случај ние може да бидеме притворени на кратко време. Но,
сега можев да предвидам нешто; новинарот со кој работам би
можел да биде депортиран, а мене да ме сметаат за “терорист”
и со недели да бидам во затвор или можеби години”.
Нападите се претворија во лов на вештерки. Никој, особено
новинарите не се чувствуваат безбедно, едноставно се
обидуваат да преживеат. Популарниот колумнист од мејнстрим
медиумите објаснува: “Самоцензурата е толку вкоренета во
мене. Не знам за што ќе пишувам ако утреисчезне репресијата”.

Заклучок и препораки
Денес, се соочуваме со најлошите мерки против слободата
на печатот. Речиси секоја меѓународна организација ја
повикува владата на Турција да престане со затварањето на
новинарите, со затварањето на радио и телевизиски станици и
цензурирањето на интернетот во обид да ја замолчат критиката.
Алармантниот пораст на државната цензура е закана
за иднината на новинарството, особено за политичкото
известување.
Пред да биде премногу доцна владата треба да ги следи овие
препораки:
• Државната вонредна состојба која предизвика прекршување
на фундаменталните права по обидот за државен удар од 15
јули, треба веднаш да заврши.
• Владата треба да го запре влијанието врз новинарството и да
ги ослободи сите затворени новинари.
• Затворањето на радио и ТВ станиците треба да прекине.
• Владини службеници треба да се воздржат од секаква
дискриминација, како што се селективна акредитација која се
смета дека за цензура.
• Прес картичките мора да се издаваат од независно тело на
претставници на новинарските синдикатии здруженија.
• Органот за огласување во печат треба да биде независен и
транспарентен во фер распределбата на државните реклами и
соопштенија за печатените медиуми.

На крај
Постои потреба за поголема солидарност меѓу новинарите
и медиумски организации во борбата со државната цензура и
обновата на довербата и кредибилитетот во новинарството.
Иако може да потрае некое време додека не се расчисти
отруената атмосфера предизвикана од чистка заради
несогласување на гласовите, сепак поголемата поддршка
за новинарството кое ги почитува основните принципи на
независност, вистината и човештвото ќе помогнат кога овој
момент на политичка криза ќе се промени и кога медиумите ќе
бидат подготвени да ја одиграат својата улога во обновувањето
на демократија, плурализамот и повторното почитување на
човековите права.
На нивно барање, некои од имиња не се објавени заради заштита
на поединци и нивните медиуми.
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СОРАБОТНИЦИ
Таснинам Амар е наградуван новинар, писател,
радиодифузер и активист за медиуми, развој и права
на жените. Има дипломи од универзитетите во Хаваи
и Карачи, каде што е асистент професор по Маскомуникации. Таа го води Uks Research Centre, организација
за следење на медиумите, и е продуцент за Meri
Авас Суно (слушнете го мојот глас), радио програма кој ја
води претежно женски тим. Таа работела за The Muslim и
Dawn, дневни весници во Пакистан. Нејзиното новинарство
за насилството врз жените беше претставено во Светскиот
самит на ОН во 1995 година на Конференција за жените
во Пекинг. Во јуни 2009 година таа ја доби наградата за
меѓународен медиумски лидер од Интерњуз.
Черијан Џорџ е вонреден професор на Одделот за
новинарството на баптистички универзитет во Хонг
Конг, каде што тој ја истражува слободата на изразување,
цензурата и алтернативните медиуми. Неговата најнова
книга е Hate Spin: The Manufacture of Religious Offense and
its Threat to Democracy (MIT Press, 2016). Пред да влезе
во академските води, бил новинар во The Straits Times,
Сингапур. Веб-страница: cheriangeorge.net.
Герет Хардинг е новинар кој живее во Брисел и е
тренер за медиуми и извршен директор на Clear Europe,
комуникациска компанија специјализирана за медиумска
обука. Како наградуван новинар и експерт за европските
проблеми, тој пишувал за Time magazine, Politico, The New
York Times, The International Herald Tribune, The Wall Street
Journal и Guardian. Тој е директор на University of Missouri
School of Journalism’s Brussels programm и е колумнист за
EUobserver. Работи со IHECS School of Communications во
Брисел, European Journalism Centre и College of Europe in
Бриж.
Чан Чи Кит е асистент професор на Школата за
Комуникација во Hang Seng Management College, Хонг Конг.
Неговото истражување опфаќа новинарство, медиумска
социологија и идентитет на Хонг Конг и ризична
комуникација. Тој пишува за меѓународни списанија како
што се Journalism: Theory, Practice and Criticism, Chinese
Journal of Communication, и China Perspectives. Тој пишува
колумни во весниците во Хонг Конг и дава коментари за
радио и телевизиски станици.
Евен Макаскил е со Guardian веќе 20 години, почна како
главен политички дописник, а потоа како дипломатски
уредник, шеф на Washington bureau и дописник од Њујорк,
а во моментов работи како дописник за одбрана и тајни
служби. Тој ги покрива политиките на Велика Британија,
израелско-Палестинскиот конфликт, војната во Ирак и
двата избора на Барак Обама во Белата куќа. Тој беше
дел од тимот на Guardian кој го освои медалот Пулицер
за јавни услуги во 2013 година за покривање на ветса за
протекувањето на информациите од Едвард Сноуден. Тој е
стипендист на Nuffield College, Оксфорд.
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Рашел Накитаре е асистент на раководителот на
телевизиските програми во Broadcasting Corporation
во Кенија и поранешен претседателка на International
Association of Women in Radio and Television. Таа има
сеопфатно 25 годишно искуство во медиумската сфера.
Има мастер диплома по комуникација и учествувала
во голем број на професионални обуки меѓу кои и
престижната Hubert Humphrey fellowship.Рашел е
преставник од Африка во Мрежата за етичко новинарство.
Бил Орме е автор, уредник и консултант зо стратешки
комуникациите и развој на меѓународни медиуми. Тој е
поранешен дописник на The Economist иThe Washington
Post за Латинска Америка и The New York Times за
Блискиот Исток. Во 1990-тите Бил беше извршен директор
на Комитетот за заштита на новинарите (КЗН). Потоа 12
години работеше за Обединетите нации портпарол на ОН
Програма за развој и советник за поддршка на независни
медиуми. Во моментов работи со бриселскиот Глобален
форум за развој на медиуми (ГФРМ). Контакт: bill.orme @
gmail.com / + 1-917-607-1026
А.С. Панерселван е уредник на The Hindu , а независен
внатрешен омбудсман за вести. Тој е редовен колумнист
и наставник по новинарство на престижниот азиски Asian
College of Journalism, Chennai. Тој има големо искуство во
печатеното и телевизиското новинарство и 10 години ја
предводеше регионалната група за развој на медиуми
Panos South Asia, од 2004 до 2014 година.
Мисја Пекел студираше право и новинарство во
Амстердам и Лидс. Тој е познат во холандската
радиодифузна јавност по документарецор Човек. Покрај
(пронаоѓање на снимки) документарците тој работи и
на Medialogica, телевизиска серија за јавното мислењеи
влијанието на медиумите.
Мод ван де Рејт е холандски истражувачки новинар и
историчар. Таа работи за јавните радиодифузери Човек и
ВПРО, кои произведуваат телевизиски и радио програми.
Како истражувач за Medialogica таа специјализира јавно
мислење и влијанието на медиумите врз општество.
Церен Созери е вонреден професор и член на факултет
во Одделот за комуникации на Универзитет Галатасарај.
Таа објавував статии на тема политичка економија на
медиумите, медиумските политики, слободата на
печатот, етичките прашања, дискриминација и говор на
омраза во Турција. Таа е претставник на МЕН во Турција
од 2015 година. Таа е исто така дел од иницијативата Ben
Gazeteciyim (Јас сум новинар) за солидарност во Турција.
Ејдан Вајт е директор на Мрежата за етичкото
новинарство. Работел како новинар во Велика Британија,
во The Guardian и 24 години беше генерален секретар на
Меѓународната федерација на новинари со седиште во
Брисел. Тој е автор на книгата објавена во 2008 година
“To Tell You the TRUTH on ethics, self-regulation and good
governance in journalism”.

За Мрежа за етичко
новинарство
Нашата мисија
Мрежата за етичко новинарство има за цел да го зајакне занаетот на
Новинарите и да ги промовира високи етички стандарди во медиумите
кои и користата на јавноста преку едукација, обука и објавување на
корисни истражувања.

ЕТИКА ВО ВЕСТИТЕ МЕН Извештај за предизвиците за новинарството во ерата после вистината

49

Одборот на MEН: (од лево) Захера Харб, Томас Спенс, Ашок Гупта (Благајник), Дороти Бирн (Претседавач), Ајдан Вајт (Директор),
Ранди Огри и Крис Елиот. Недостасува Берн Олуфсен.

Кои сме ние

истражувања; и дистрибуција на извештаи и
материјали за современи прашања од интерес на
новинарите и медиумските професионалци кои
се слободно достапни за сите;

• МЕН е независна меѓународна мрежа на
медиумски професионалци создадена за развој
на напредно образование, особено образование
во етиката и почитувањето на човековите права.

• Зајакнување на соработката меѓу медиумите и

• Регистрирана е како добротворна организација
во Англија и Велс, со МЕН у правува од одбор на
доверители чиј што претседавач Дороти Бирн,
раководител на вести и тековни работи на Канал
4 во Велика Британија.

• Организирање и охрабрување на едукативни

• Организацијата е основана согласно верувањето
дека етиката и почитувањето на човековите
права, особено слободата на изразување, се
основниот елемент на демократијата. Во основа
се наоѓа независен, плуралистички медиумски
сектор заснован на почитување на човековите
права и новинарското слободното работење кои
се од суштинско значење за едно демократско
општество.
• Дознајте повеќе на: http: //
ethicaljournalismnetwork.org/who-we-are

професионални групи на национално, регионално
и меѓународно ниво и соодветно да се работи
со другите релевантни владини, меѓувладини
организации и невладини организации;
активности и размена на знаења помеѓу
медиумите, заедницата и граѓанското општество.

• Дознајте повеќе на: http: //
ethicaljournalismnetwork.org/who-we-are/
aimsobjectives-activities

Како можам да ја поддржам МЕН?
• Донирајте за МЕН на: http: //
ethicaljournalismnetwork.org/donate

Нашите поддржувачи

• Поттикнете ја вашата институција да стане
поддржувач на МЕН

• МЕН е поддржана од над 60 меѓународни

• Претплатете се на неделниот билтен на МЕН и
следете не на твитер @ EJNetwork или на Фејсбук
и најдете не на други платформи за социјални
медиуми:

организации, вклучувајќи совети за печат,
новинарски здруженија, групи за медиумски
развој и членови на заедницата за слободно
изразување.

• Дознајте повеќе на: http: //
ethicaljournalismnetwork.org/supporters

Целите и задачите на МЕН
• Промовирање на почитувањето на статусот на
новинарството преку подобрување на нивото на
вештините и познавање на етичките принципи во
медиумите, особено преку обука и едукација на
новинари, менаџери и сопственици на медиуми;

• Подготовка на извештаи за тековните

етички предизвици и прашања поврзани со
управувањето кои влијаат врз новинарите и
нивната работа, преку размена на информации;
мисии во одредени држави; насочени
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Контактирајте не
• Ејдан Вајт, директор и главен извршен директор
aidan.white@ethicaljournalismnetwork.org
@aidanpwhite
• Том Ло, директор на кампањи и комуникации
tom.law@ethicaljournalismnetwork.org @
tomlawmediaThe Ethical Journalism Network is a
registered charity in England and Wales. Charity No.
1166150

Глобално слово од 2016 година

Пост-вистина

Дефиниција: придавка која се однесува на или означува околности во
кои објективните факти се помалку влијателни во обликувањето на
јавното мислење отколку жалбите за емоциите и личното убедување.
Усвоена и вклучена во речниците на Оксфорд за прв пат во 2016 година. Според
извештајот на програмските преведувачи терминот најмногу се користи во контекст
на референдумот на ЕУ во Обединетото Кралство и претседателските избори во САД.

Здружение
на новинарите
на Македонија

EJN

Мрежа
Ethical
за
етичко
Journalism
новинарство
Network

www.ethicaljournalismnetwork.org
twitter.com/EJNetwork
aidanpatrickwhite@gmail.com
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Оваа публикација e изработена во
рамките на проектот „Мрежа на
новинари за медиумските слободи”,
финансиран од Европската Унија и
имплементиран од Здружението на
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Содржината на оваа публикација
е единствена одговорност на
Здружението на новинарите на
Македонија и нејзините автори и
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на Европската Унија.

