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Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници (ССНМ), Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ) и Советот за етика во
медиумите (СЕММ) најостро го осудува говорот на омраза на кој бевме сведоци изминативе неколку дена против повеќе новинари и една невладина
организација и ги повикува надлежните органи и институции, пред се МВР и ЈО веднаш да реагираат, за да се стави крај на ваквите напади бидејќи тие
директно задираат во слобадата на изразување и слободата на медиумите.

Во последниве неколку дена, новинарите Борис Георгиевски, Љупчо Поповски и Борјан Јовановски беа предмет на напади, омаловажувања, клевети и
говор на омраза на социјалните мрежи поради тоа што имаа свое, поинакво видување на завршните зборови на коментаторот на мечот Грузија –
Македонија, Тони Стојановски . Напоменуваме, дека аргументирано изразување на мислење за професионалноста или непрофесионалноста на
одредена постапка е слободно изразување и не смее да биде предмет на говор на омраза, впрочем како што не смее да биде предмет на говор на омраза
ниту коментаторот Стојановски за неговите завршни зборови.

Претходно предмет на напади и говор на омраза беше и целата редакција на агенцијата Мета, како и вработените во Фондацијата Метаморфозис, а
предмет на навреди и напади беше и колегата Боби Христов и тоа по недоличните коментари од страна на претседател на партија и пратеник .

Слободни медиуми и новинари се основа на функционирањето на секое демократско општество, а предуслов за таа слобода е и можноста за работење
на медиумските професионалци во атмосфера ослободедна од закани и навреди.

Новинарите работат за јавноста и дозволено е нивните постапки да бидат предмет на критика, но само доколку таа е аргументирана, културна и не
предизвикува говор на омраза, повици за загрозување на нивната безбедност и слично.

Истовремено ги повикуваме медиумите, особено дел од онлајн медиумите, да не пренесуваат/објавуваат пораки со пропагандистичка содржина кои ја
подгреваат и онака зовриената атмосфера.

 

Можеби ќе ве интересира

Над 80 отсто од граѓаните ги сметаат дезинформациите за закана
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Над 80 отсто од граѓаните ги сметаат дезинформациите за закана

КОМИСИЈАТА ЗА ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ЌЕ РАСПРАВА ВО ПЕТОК ИЛИ В ПОНЕДЕЛНИК: Од 1.јуни нови мерки, се поизвесно е дека ќе нема веќе
маски на отворено

КОМИСИЈАТА ЗА ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ЌЕ РАСПРАВА ВО ПЕТОК ИЛИ В ПОНЕДЕЛНИК:
Од 1.јуни нови мерки, се поизвесно е дека ќе нема веќе маски на отворено

КОВИД-ЦЕНТРИТЕ ПРЕД ЗАТВОРАЊЕ: Новите приеми се бројат на прсти

КОВИД-ЦЕНТРИТЕ ПРЕД ЗАТВОРАЊЕ: Новите приеми се бројат на прсти

Тони Ангеловски: Благодарение на САД, повеќе не може да се скине сообраќајна казна

Тони Ангеловски: Благодарение на САД, повеќе не може да се скине сообраќајна казна

Паѓаат бројките на заразени со ковид, растат оние за вакцинација

Паѓаат бројките на заразени со ковид, растат оние за вакцинација

Османи за Божиновска: Не коментирам за луѓе кои не се членови на Советот

Османи за Божиновска: Не коментирам за луѓе кои не се членови на Советот
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КОЈ КОГО ЗАСЕНУВА: Османи - не му се мешам на Димитров во работата

КОЈ КОГО ЗАСЕНУВА: Османи - не му се мешам на Димитров во работата

За едно деноноќие има 71 оздравен од коронавирусот

За едно деноноќие има 71 оздравен од коронавирусот

ФАКТОР НА ДЕНОТ: Се одбележува Свети Кирил и Методиј, политичарите не губат надеж дека ќе се тргне бугарската блокада

ФАКТОР НА ДЕНОТ: Се одбележува Свети Кирил и Методиј, политичарите не губат надеж
дека ќе се тргне бугарската блокада
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Најчитани вести

НЕ СЕ ПЛАШАМ ОД ГОЛЕМА АЛБАНИЈА БИДЕЈЌИ СМЕ ЧЛЕНКА НА НАТО, НО ДОБРО Е КОГА ЦЕЛ РЕГИОН Е СТАБИЛЕН - премиерот Заев

за српски Курир 

НЕ СЕ ПЛАШАМ ОД ГОЛЕМА АЛБАНИЈА БИДЕЈЌИ СМЕ ЧЛЕНКА НА НАТО, НО ДОБРО Е КОГА ЦЕЛ РЕГИОН Е СТАБИЛЕН - премиерот Заев
за српски Курир

ВУЧИЌ ДО РАДЕВ: Колку и некој да се обидува да крене тензии меѓу нас, од Белград ќе добие одговор дека Бугарите ги сметаме за браќа

ВУЧИЌ ДО РАДЕВ: Колку и некој да се обидува да крене тензии меѓу нас, од Белград ќе добие одговор дека Бугарите ги сметаме за браќа

Д-Р ДАНИЛОВСКИ: Светлината на крајот на тунелот станува се посилна, епидемијата ќе заврши на почетокот на јули 

Д-Р ДАНИЛОВСКИ: Светлината на крајот на тунелот станува се посилна, епидемијата ќе заврши на почетокот на јули

Тони Ангеловски: Благодарение на САД, повеќе не може да се скине сообраќајна казна 

Тони Ангеловски: Благодарение на САД, повеќе не може да се скине сообраќајна казна

ТЕСТИРАЊЕ ДВА ПАТИ НЕДЕЛНО: Ако не сакаат да бидат тестирани, нема ни да работат 

ТЕСТИРАЊЕ ДВА ПАТИ НЕДЕЛНО: Ако не сакаат да бидат тестирани, нема ни да работат

ФОТО: СТРАШНА НЕСРЕЌА ВО ИТАЛИЈА - се сруши жичарница, загинаа девет лица 

ФОТО: СТРАШНА НЕСРЕЌА ВО ИТАЛИЈА - се сруши жичарница, загинаа девет лица

Кој зема бруто плата од 107.022 денари? 

Кој зема бруто плата од 107.022 денари?

КОЈ КОГО ЗАСЕНУВА: Османи - не му се мешам на Димитров во работата 

КОЈ КОГО ЗАСЕНУВА: Османи - не му се мешам на Димитров во работата

Писменоста дојде кај нас токму од македонската земја, порача Путин 

Писменоста дојде кај нас токму од македонската земја, порача Путин
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Колумни

Блинкен и Лавров го подготвија менито – масата ги чека Бајден и Путин 

Блинкен и Лавров го подготвија менито – масата ги чека Бајден и Путин

Кој ни ја крои нацијата? 

Кој ни ја крои нацијата?

Рецесијата конечно завршува – може ли македонската економија со раст од над 4 проценти, за оваа година? 

Рецесијата конечно завршува – може ли македонската економија со раст од над 4 проценти, за оваа година?
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Сите написи се користат само за лично информирање. 
Преземање, нивно користење и реемитување се можни само со посебен договор со основачот на порталот. 
© 2021 FAKTOR
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