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Новинарите се
притисоци и по
власта
Владата се пофали де
работници се ослобод
притисоци. Но…

Новинарските здруженија од регионот ги
осудија заканите и навредите врз
новинарките во Македонија
 15/01/2020

 violeta

 Вести

Регионалната платформа на Западен Балкан за застапување на слободата на медиумите
и безбедноста на новинарите која претставува повеќе од 8.000 членови, остро ги осуди

Истражувачки стор

заканите и навредите кон Мери Јордановска, уредник во „А1он.мк“ и уредничката во „ТВ
Алфа“, Искра Коровешовска.
Двете новинарки добија заканувачки пораки преку интернет од Емил Јакимовски
минатата недела и тоа беше пријавено во полиција. Според пораките објавени од

 11/04/2018



Правата за реем
програма судри
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Јордановска, тој се заканил дека „ќе ја искреира на некролог“ ја нарекол „Сороспија“ и
користел друг говор за родова дискриминација кон неа. Како што изјави Коровешовска,

кабелските опе
телевизите

слични закани и навреди биле испратени и до неа.
Претседателот на Здружението на новинарите на Македонија, Младен Чадиковски ги

Правата за емитувањ

осуди овие закани и ги повика надлежните институции да го истражат случајот.

програма во земјата с

„Комунициравме со Министерството за внатрешни работи и тие ветија дека ќе ги

толкуваат…

расчистат овие закани против двете новинарки. Го повикувам Јавното обвинителство да
преземе активна улога и брзо да ги истражи овие закани со цел да се спречат слични
случаи во иднина. Она што загрижува во двата случаи е дека овие закани содржат
елементи на родова дискриминација“, рече Чадиковски.
Тој додаде дека ваквиот притисок врз жените новинарки е сериозна пречка за слободата
на изразување, слободата на медиумите и правото на граѓаните да бидат информирани.
„Регионалната платформа на Западен Балкан за застапување на слободата на
медиумите и безбедноста на новинарите го поддржува Здружението на новинарите на

Истражувачки стор

Македонија во неговите напори да ги заштити новинарите и слободата на говорот и ги
осудува заканите и навредите кон двете новинарки. Ги повикуваме надлежните
институции да реагираат соодветно и јасно да ги осудат заканите кон Јордановска и

 26/03/2018

Коровешовска. Платформата ќе испрати писма за загриженост до сите релевантни

Фоторепортери

органи во Северна Македонија, барајќи од нив итно и темелно да ги истражат сите факти

битка со „копи п

за овие два случаи и да започнат да постапуваат соодветно. Нападите и заканите кон

објавите, ги чек

новинарите претставуваат директен напад врз слободата на изразување и правото на

новинарите

граѓаните да бидат информирани“, се вели во соопштението од оваа платформа.
Регионалната платформа ја сочинуваат Здружение на новинари во БХ, Синдикат на

Фотографии, исти нас

медиуми на Црна Гора, Здружение на новинари на Хрватска, Здружение на новинари на

текстови копирани за

Косово, Здружение на новинари на Македонија и Независно здружение на новинарите на

грешки станаа секојд

Србија.
Текстот е изработен во рамки на проектот
„Опсерваторија на медиумските реформи“, што
го спроведува Фондацијата за интернет и
општество „Метаморфозис“, со финансиска
поддршка на „Фондацијата Отворено општество
– Македонија“.
Содржината на текстот е единствена одговорност на авторите и на ниту еден начин не
може да се смета дека ги одразува гледиштата на „Фондацијата Отворено општество –
Македонија“.





Јакимовски доби отказ од
Централниот регистар, МВР и
ОЈО допрва ќе треба да
реагираат на заканите

Приведен Емил Јакимовски, кој
им се закануваше на
новинарките Мери Јордановска
и Искра Коровешовска

Институциите почнаa да ги
казнуваат напаѓачите на
новинари

 закани, ЗНМ, медиумски реформи, новинарки, осуда, платформа, реакција



Нападите и заканите врз новинарите драстично опаднаа по 2017 година, но не исчезнаа

(инфографик)

Приведен Емил Јакимовски, кој им се закануваше на новинарките Мери Јордановска и Искра
Коровешовска





mediaobservatorium.mk/novinarskite-zdruzhenija-od-regionot-gi-osudija-zakanite-i-navredite-vrz-novinarkite-vo-makedonija/?fbclid=IwAR0cSEG…

2/3

5/27/2021

Новинарските здруженија од регионот ги осудија заканите и навредите врз новинарките во Македонија – Media Observatorium

Партнери

Криејтив комонс CC BY

M


mediaobservatorium.mk/novinarskite-zdruzhenija-od-regionot-gi-osudija-zakanite-i-navredite-vrz-novinarkite-vo-makedonija/?fbclid=IwAR0cSEG…

3/3

