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Кои професии имаат најголеми, а
кои најмали плати во С.
Македонија? [Инфографик]
Професор Иван Џикиќ: Високата
смртност од Ковид-19 во
Македонија значи дека владата не
работела добро

ВЕСТИ, ГРАЃАНИ

Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) се осврнува на извештајот на Европската Комисија (ЕК),

МЗ: 11 починати и 135 новозаразени
со Ковид-19

потенцирајќи дека општиот контекст останува поволен за слободата на медиумите и овозможува критичко
известување на медиумите и покрај сериозните наоди кои се дел од овој извештај.
Како што нагласуваат од ЗНМ, посебно влијание на работата на новинарите имаше кризата со
предизвикана од Ковид-19 каде беше зголемена тензијата во секторот.

Владата дозволи работа на дискотеките со
половина од капацитетот

„Нападите кон новинарите се зголемија а ветената нулта толеранција не се оствари зошто степенот на
неказнивност остана висок. Реформите кои се ветуваа во МРТ и Агенција за медиуми останаа уште една
година нереализирани. Уште еден заклучок е дека потребно е да се продолжат напорите за прифаќање на
[Став] Што значи да се биде
самохрано или еднородителско
семејство, ДЕНЕС, во нашата земја?

саморегулација во медиумите кои би биле проследени со конкретни резултати и кои би ги задржале
професионалните стандарди на новинарството, како и тоа да се обезбеди поголема транспарентност во
однос на медиумското рекламирање од страна на државните институции и политичките партии“,
анализираат од ЗНМ.
Од таму потенцираат дека, финансиската самостојност како и мерит системот за избор на менаџментот во

НОВО

овој медиум се два основни предуслови за независноста на јавниот сервис.

ЗА ВАС

LAJME NË GJUHËN SHQIPE

„Извештајот вели дека властите, од нивна страна треба да ги зголемат напорите за реформа на МРТ,
обезбедувајќи ја неговата независност и финансиска одржливост. Буџетот на МРТ е 13.1 милиони евра
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како што е нотирано во Извештајот и тоа е најнискиот буџет во последните десетина години кои го има

[Видео] Дома ќе свети до Нова

овој медиум. Јавниот радиодифузен сервис усвои петгодишна стратегија за развој, но процесот на

Година, прашање е дали ќе има

реформи е отежнат заради доцнењето во именувањето на членовите во неговиот Програмски совет и во

мрак во погоните

Советот на Агенцијата за аудио и аудио-визуелни медиумски услуги кои имаат истечен мандат“, соопштува
ЗНМ.
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За борба против климатските
промени потребни се 5 трилиони
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Дополнителни економски проблеми предизвика кризата со Ковид – 19. Во Извештајот се нагласува дека
медиумите беа вклучени во пакетот за помош, но работничките права на новинарите се уште остануваат

долари годишно, покажува
студија

сериозен предизвик. Оттука, посочуваат од ЗНМ, финансиската одржливост на медиумите и
расположливото финансирање продолжуваат да ја зголемуваат загриженоста за интегритетот и
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Нилските коњи на Пабло Ескобар

независноста на медиумите.

легално признаени како луѓе од

„Потребни се дополнителни мерки за поддршка на професионалното и истражувачкото новинарство. Се

американски суд

наведува и истражувањето спроведено од самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници
(ССНМ) кој покажа дека 23% од медиумските работници немаат здравствено и социјално осигурување,
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19% одговориле дека менаџментот на медиумите не дозволува работниците да формираат синдикат.

Влези и плачи – отворена соба за

Ниските приходи, како и непочитување на законот за работни односи од страна на работодавачите се

плачење во Мадрид

заеднички и постојани предизвици за новинарите. Поради лошите работни услови, новинарите и
медиумските работници изложени се на самоцензура“, потенцираат од ЗНМ.
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Во Вашингтон живеат околу

Во делот за препораките, во извештајот е означено дека тие кои што беа донесени во текот на 2020

200.000 мачки – првиот град кој ги

година остануваат валидни, но се нагласува дека во наредната година, земјата потребно е да ја ревидира

преброи овие животни

правната рамка во областа на медиумите во согласност со правото на ЕУ и европските стандарди како и
да ги финализира составите на Програмскиот совет на МРТ и Советот на Агенцијата за медиуми.
За потсетување, мандатите на членовите во двете дела се истечени а Собранието не ја отпочна
постапката за избор на новите членови иако на два наврати имаше објавен повик на кој се пријавуваа
заинтересирани кандидати.
Понатаму, треба да се спроведе пристап за нулта толеранција во врска со заплашување, закани и акти на
насилство врз новинарите во остварувањето на нивната професија и да се обезбеди сторителите да бидат
изведени пред лицето на правдата.
„Случаите на физичко и вербално насилство и закани кон новинари и медиумски работници се зголемија,
додека нивните работни услови, особено работничките и социјалните права, остануваат тешки“, велат од
ЗНМ.
Во Извештајот е наведена и статистика во врска со напад врз новинари. Во 2020 година во
Министерството за внатрешни работи се регистрирани 10 случаи на заплашување на новинари, додека
ЗНМ регистрираше 2 физички напади и 12 различни форми на вербални закани по живот и други
заплашувања. На почетокот на 2021 година, исто така, се регистрирани еден физички напад и една
смртна закана.
Се препорачува органите за спроведување на законот и Јавното обвинителство да ги следат инцидентите
со новинари, но потребна е подобра координација помеѓу различните институции за побрзо постапување
по пријавените прекршоци и спречување неказнивост на сторителите.
„Се предлагаат нацрт – измени на Кривичниот законик, со цел да се зајакне заштитата на новинарите и
другите медиумски работници со нивно сместување во групата професии кои ќе добијат дополнителна
заштита кога ќе бидат изложени на напади и закани поради природата на нивната работа. Оваа препорака
е делумно исполнета бидејќи измените на овој закон сеуште не се изгласани во Собранието на РСМ“,
соопштува ЗНМ.
Понатаму се вели дека Здружението на новинари како и меѓународните медиумски организации
забележаа зголемување на заканите кон новинарите од страна на политичари и јавни службеници, како и
малтретирање преку интернет и вербални напади, вклучително и на социјалните мрежи.
Извештајот, исто така, се осврнува и на проблемот кој се однесува на платената политичка програма и
вели дека „Можноста политичките партии да користат државно финансирање за политичко рекламирање
во медиумите, останува загриженост меѓу медиумските асоцијации, поврзана со можното влијание врз
независноста на медиумите“. Говорот на омраза е незаконски и онлајн и оф-лајн, но останува
распространет преку Интернет.
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