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ВЕСТИ, ГРАЃАНИ

ПОПУЛАРНО

Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) остро ги осудува заканите упатени кон новинарката на

Српските туристи летово ќе доби
200 илјади електронски картички
бесплатна патарина во земјава

ТВ21, Алмедина Исмајли од страна на Нешат Адеми, доскорашен член на политичката партија Алијанса
за Албанците.
Од ЗНМ велат дека пред два дена новинарката Исмајли подготвувала прилог во кој бил споменат Адеми

МЗ: 13 починати и 14 новозаразен
со Ковид-19

откако на својот Фејсбук профил објавил информација дека ја напушта АА. По емитувањето на прилогот
Исмајли добила телефонски повик во кој Адеми упатил сериозни закани кон неа.
„Случајот вчера беше пријавен во полиција, а заканувачот веќе денеска бил повикан на информативен

Поднесена иницијатива за
референдум против
дигитализацијата во образование
- протестите продолжуваат

разговор. За жал, според нашите сознанија, институциите на прогонот процениле дека немало елементи
за поднесување на кривична пријава против Адеми и добил само усна опомена. Потсетуваме дека,
единствено преку строга санкција на нападите и заканите од страна на институциите во иднина ќе може

Песни на Ѓорѓе Балашевиќ влегоа
во учебниците за основно
образование во Србија

да се спречат идни напади и закани кон новинарите. Државата има обврска да обезбеди ефикасен систем
на превенција и казнување на насилството врз новинарите. Тоа е основен предуслов за подобрување на
состојбата со слободата на говорот“, посочуваат од ЗНМ.

МЗ: 14 починати и 46 новозаразен
со Ковид-19

Од Здружението велат и дека загрижува фактот што во период од само еден месец се регистрирани
четири напади и сериозни закани кон новинарите, што е бројка еднаква на сите регистрирани напади во
текот на 2019 година. Тие додаваат дека уште повеќе загрижува трендот на зголемени закани кон жените
новинарки во државата и апелираат до сите домашни и меѓународни институции да ги осудат заканите
кон новинарите и да упатат пораки на смиреност во периодот кој следува.
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МЗ: 13 починати и 53
новозаразени од Ковид-19

Нов протест на текстилните

Новинарки на Радио МОФ ја
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работнички од Штип,
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грешка која го врати фокусот н
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на наставниците, од МОН вела
редовно уплаќале

Случајот Проташевич –

СОНК најави штрајк ако не се

Светот под ризик да ја

„голема грешка која го врати

исплати прекувремената

надмине границата на

фокусот на политичката криза

работа на наставниците, од

затоплување

во Белорусија“

МОН велат редовно уплаќале

РАДИО МОФ НА FACEBOOK

Радио МОФ
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По дојавите за наводна бомба, и личната наредба
на претседателот Александар Лукашенко за
приземјување на авионот, безбедносните сили во
авионот не наоѓаат ништо. Но, го наоѓаат
новинарот, активист и дисидент Роман
Проташевич, и го апсатradiomof.mk/sluchajot-prot…
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Радио МОФ е непрофитен медиум. За да ви обезбедиме објективно и професионално информирање добиваме поддршка од повеќе организации. Содржините објавени на медиумот не ги изразуваат нивн
ставови или ставовите на Младински образовен форум и се професионални медиумски содржини креирани од редакцијата на Радио МОФ.
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