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ЗНМ и Советот за етика во медиуми
за заканите и навредите врз новина
Мирослава Бурнс

МАКЕДОНИЈА

Објавено пред 1 година - 2 март, 2020
Од Макфакс
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Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) и  Советот за етика во медиумите в
Македонија (СЕММ) ги осудија заканите и навредите врз новинарката на „Слободен пе
Мирослава Бурнс, од страна на Ласте Ивановски, вработен во Царинската управа.

„Во текот на вчерашниот ден Ивановски преку социјалната мрежа ‘Фејсбук’ упатил нед
навреди и закани кон новинарката Бурнс. Овој непримерен начин на комуникација и
малтретирање е неприфатлив и претставува директна закана кон слободата на говоро
повикуваме Министерството за внатрешни работи итно да ги преземе сите мерки за
расчистување на овој случај. Истовремено, земајќи предвид дека заканите се изречен
што е државен службеник, ги повикуваме неговите надредени од Царинската управа д
соодветни санкции против нивниот вработен со цел вакви случаи да не се повторуваа
иднина“, велат од ЗНМ.

https://adserver.mk/revive-adserver/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=6573__zoneid=15__cb=c8ba750312__oadest=https%3A%2F%2Fa1on.mk%2F%3Futm_source%3DBanner+A1On%26utm_medium%3DMAd%26utm_campaign%3DA1On+Banner+MAd


5/27/2021 ЗНМ и Советот за етика во медиумите со осуда за заканите и навредите врз новинарката Мирослава Бурнс

https://makfax.com.mk/makedonija/знм-и-советот-за-етика-во-медиумите-со-о/ 3/8

ПОВРЗАНИ АРТИКЛИ:

Tweet

©Makfax.com.mk Доколку преземете содржина од оваа страница, во целост сте се согласиле
нејзините Услови за користење.

ЗНМ потсетува дека онлајн-заканите и малтретирањето се во подем во предизборнио
уште еднаш апелира до партиите и граѓаните да се воздржат од закани кон новинарит
тоа претставува кривично дело за кое се предвидени ригорозни казни.

Настанот го осуди и Советот за етика во медиумите. Од таму велат дека последниот с
вознемирување, навреди и онлајн-притисоци врз новинарката Бурнс од лице вработен
Царинската управа на Македонија е уште еден показател на тенденциите за попречув
работата на новинарите во известувањето за прашања од јавен интерес.

„Ваквите инциденти и непријателскиот амбиент што го предизвикуваат се директен на
слободата на изразување, а во случајов уште позагрижувачки е што новинарката е це
како вработена во медиум и како жена. За Советот за етика во медиумите на Македон
целосно неприфатливо на каков било начин да се попречува професионалната работа
новинарите, која треба да биде ослободена од секакви закани и притисоци. Притисоц
новинарите, било директни или индиректни, сериозно може да влијаат врз начинот на
новинарите ја остваруваат својата дејност, изборот на сториите за кои известуваат и н
кој ќе обработуваат прашања од јавен интерес“, велат од СЕММ.

Од таму апелираат до институциите да ги преземат соодветните мерки за целосно рас
и расчистување на ваквите инциденти. Решавањето на случаите од овој вид ќе го обе
повторувањето на ваквите чинови на притисоци врз медиумите.

(Видео) Костадинов: Мицкоски вадел пар
ЕЛЕМ и им ги давал на своите партиски д

СЛЕДНО

 Од утре дожд и грмежи
ПРЕТХОДНО
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(Видео) Заев: Извештаите од ЕУ укажуваат
видливи успеси во владеењето на правото

МАКЕДОНИЈА

Објавено пред 2 часа - 27 мај, 2021
Од Макфакс

Премиерот Зоран Заев на седницата за пратенички прашања во Парламентот из
задоволство од извештаите од Европската Унија кои, како што кажа, нотираат ви
успеси во владеењето на правото и во спроведувањето на правото еднакво за си

Тој констатираше дека тоа е сигнал за да се работи уште повеќе во тој правец, за
може да расте уште повеќе довербата на граѓаните во правосудството.
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Премиерот Заев за правосудството: Извештаите од ЕУ нотираат видливПремиерот Заев за правосудството: Извештаите од ЕУ нотираат видлив
ПРИКАЖИ ПОВЕЌЕ...

Доделена наградата „Жан Моне“ за 2020
година

МАКЕДОНИЈА

Објавено пред 3 часа - 27 мај, 2021
Од Макфакс

Делегацијата на Европската Унија во партнерство со Самостојниот синдикат на
новинари и медиумски работници денеска ја додели наградата „Жан Моне“, и тоа
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категории, за најдобра новинарска сторија, за најдобра професионална фотограф
за најдобра аматерска фотографија.

Новинарките Ивана Смилевска и Емилија Петреска од Радио МОФ ја освоија нагр
во категоријата најдобра новинарска сторија во 2020 година за текстот со наслов
Вива ла Дива до победа во Стразбург – колку државата е отворена за транс прав
кој се обработуваат предизвиците со кои се соочуваат трансродовите лица во
Македонија.

Наградата, пак, за професионална фотографија ѝ припадна на Арбнора Мемети з
фотографија објавена во Мета.мк, додека за наградата за најдобра аматерска
фотографија му припадна на Виктор Поповски.ПРИКАЖИ ПОВЕЌЕ...

В недела ден без автомобили, 12 часа ќе б
затворена улица во Аеродром

МАКЕДОНИЈА

Објавено пред 3 часа - 27 мај, 2021
Од Макфакс
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В недела, на 30 мај, Град Скопје ќе организира ден без автомобили под мотото „У
за луѓе“.

За таа цел, улицата Васко Карангелевски во Аеродром ќе биде затворена за
автомобилски сообраќај вкупно 12 часа, во периодот од 8 до 20 часот. На потегот
булеварот Јане Сандански до крстосницата со улицата Владимир Комаров ќе се
случуваат различни културни активности за возрасните, но и за најмладите.

ПРИКАЖИ ПОВЕЌЕ...
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Путин се закани директно како
никогаш досега

СВЕТ / 1 месец

„Фајзер“, „спутник В“ или
„Синофарм“ – истражување во
Србија покажа која вакцина
штити најбргу

РЕГИОН / 1 месец

Планот за отклуч
Германија протеч
медиумите, Мерк
трет бран

ЕВРОПА / 3 месеци

„Оштетени штедачи“: Фирма
на Игор Џамбазов зела
неповратен кредит од
Еуростандард банка

ЕКОНОМИЈА / 2 месеци

Вучиќ за ковид-пасошите: Кои
сте вие   да го ограничите
движењето на некој што не
сака да се вакцинира?

РЕГИОН / 3 месеци

Ѓорчев: Мојот тат
откако се вакцин

МАКЕДОНИЈА / 2 ме
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