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ЗНМ: Пратениците не смеат да ги омаловажуваат и етикетираат
новинарите на Телма
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Во изминатите два дена дел од пратениците на ВМРО ДПМНЕ, како и пратеникот од Левица во своите изјави ја етикетираа ТВ Телма како „режимска
телевизија“, а навреди и омаловажувања посредно или непосредно беа упатени кон новинарите и уредниците на оваа национална телевизија.
„Јавното етикетирање на медиумите и новинарите, посебно од страна на високи претставници на политички партии и пратеници, ја загрозува
слободата на медиумите и е промоција на обиди за цензура и самоцензура“, реагира Здружението на новинарите на Македонија во врска со овие
случувања.
Според нивното соопштение, правото на политичка дебата и правото на слободата на изразување, посебно во Собранието на РСМ се важни начела
преку кои се очекува пратениците преку аргументи и конструктивни дебати да носат квалитетни закони.
„Злоупотребата на овие права од страна на политичари за јавна пресметка со новинари и медиумите негативно се одразува на слободата на
медиумите, го дисквалификува новинарскиот дигнитет на професионалните новинари и дополнително, демонстрира политичка некултура во јавниот
дискурс. Освен ова, ваквиот агресивен говор поттикнува симпатизери на овие политички партии дополнително да се пресметуваат, но и да се
закануваат на новинарите пред се на социјалните мрежи на интернет.
Овој вербален напад упатен кон нашите колеги од ТВ Телма дополнително претставува и повреда на Кодексот за етичко однесување на пратениците.
ЗНМ ги потсетува пратениците дека имаат должност да го почитуваат Кодексот кој во член 6 вели: „пратениците да не користат зборови и изрази со
кои ќе повреди или омаловажи други лица, човечко достоинство и ќе предизвика омраза, нетолеранција и насилство“.
Апелираме до пратениците и сите политички чинители дека доколку сметаат дека одреден медиум ги крши професионалните стандарди, секогаш
можат да поднесат претставка до Советот за Етика на медиумите во Македонија и до Советот на честа при ЗНМ. Потсетуваме дека уредничката и
новинарската независност е неприкосновена и таа не смее да биде ниту под притисок на политичарите, ниту под притисок на сопствениците на
медиумите. Бараме новинарите да бидат настрана во пресметката на бизнис и политичките интереси, единствено водејќи се од начелата за
професионално и етичко известување и од јавниот интерес“, се вели во соопштението од Здружението на новинарите на Македонија.
Like 2
Share 2
Tweet
Share

Можеби ќе ве интересира

Над 80 отсто од граѓаните ги сметаат дезинформациите за закана

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

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

Најчитани вести

Ќ

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

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?

Останати линкови
RSS Вести
Политика за приватност

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

