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Како Здружение на новинари на Македонија (ЗНМ) соработуваме со Министерството за внатрешни
работи (МВР), но тоа не значи дека соработката не може да биде подобрена, затоа што и во
структурите на МВР и во нашите структури не секогаш имаме доволно разбирање за проблемите со
кои се соочуваме и ние и полицајците, посочи денеска претседателот на ЗНМ, Младен Чадиковски.
Тој во своето обраќање на презентација на анализа на тема „Подобрување на соработката меѓу
новинар(к)ите и полициските органи со цел поголема отчетност и транспарентност“’ посочи дека оваа
анализа за полицискиот билтен како алатка за дневна комуникација со медиумите и информирање во
јавноста, е инструмент кој ќе помогне и на двете страни.
– Тоа е клучното, и токму заради тоа новинарите беа вклучени во создавањето на овој извештај,
бидејќи секојдневните проблеми и грешки кои ние можеме да ги најдеме таму, се разбира се одраз на
нашето искуство или одраз на она што ние го претставуваме во јавноста. Се на се, ова е во насока на
подобрување на работата на Министерството од една страна и на новинарите од друга страна, кои би
имале правовремени информации, а со тоа би биле среќни граѓаните, односно јавноста која би била
добро информирана, додаде Чадиковски.
Портпаролот на МВР, Тони Ангеловски, во неговата изјава пред почетокот на денешниот настан рече
дека МВР во овие години постојани соработува за зголемување на безбедноста на новинарите, но и
преку полицискиот Билтен, односно полицискиот извадок на дневни настани којшто, како што посочи
тој, се пласира секој ден до медиумите и заинтересираните странки.
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– Се разбира, ние како МВР остануваме отворени постојано за соработка со новинарите затоа што
полицијата и новинарите се сојузници. Ние имаме една цел – работиме во интерес на граѓаните и
токму поради тоа и во наредниот период продолжуваме во соработката на ваквите проекти, истакна
Ангеловски.
Тој додаде дека тоа што е објавено на билтенот е само појдовна основа за новинарите, и дека
надлежните лица во Одделот за односи со јавност се достапни за подетални информации за
новинарите.
Новинарот Огнен Чанчаревиќ во неговата изјава исто така потврди дека информациите од
полицискиот билтен се оскудни и затоа се само појдовна точка за новинарите.
– Многу е битно да се знае да се прочитаат, многу е битно да се знае да се истражува, да се почне да
се истражува, и затоа клучно е новинарите да не избрзуваат особено кога станува збор за овие
информации, кажа Чанчаревиќ, кој образложи дека тоа е меч со две острици, и лавиринт истовремено
затоа што има повеќе правила покрај професионалните и етичките правила коишто новинарот мора
да ги примени во секое време.
– Мора да се заштити идентитетот на жртвите, мора да се заштити особено кога станува збор за
малолетни жртви, за семејно насилство. Мора да се внимава на дополнителна виктимизација, мора да
се внимава на стигматизација, дополни тој.
Во однос на жртвите, осомничените и виновниците, Чанчаревиќ потенцираше дека има разлика во
ситуациите кога се од јавен интерес и кога не се.
– Мора да се внимава на дополнителна виктимизација, мора да се внимава на стигматизација. Значи,
зборуваме за семејства на жртви, за семејства на осомничени. Битно е да се знае дека во полицискиот
билтен да имаме осомничен и имаме жртва, но осомничениот не секогаш е и виновен. Секако треба да
се разграничи кога станува збор за јавниот интерес затоа што кога е јавен интерес тогаш барем од
новинарски аспект гледано нема потреба да се заштити и името на осомничениот затоа што станува
збор за јавна личност или за локација којашто е државна, кога јавниот интерес го надминува
приватниот интерес, изјави Чанчаревиќ.
Според него, соработката меѓу новинарите и МВР е професионална.
-Јас не сум имал проблем да ја добијам бараната информација можеби не во таа форма и во тој обем
кој што сум ја побарал но не сум имал проблем да добијам информација. Мислам дека МВР еволуира,
мислам дека Секторот за односи со јавност работи се подобро и се подобро. Соработката ја оценувам
како професионална и добра, но секогаш се достапни за информација и останува на новинарот да
знае да го постави вистинското прашање, рече тој.
Како што дополни, многу е битно при известувањето особено кога станува збор за црна хроника, за
настани кои ги покрива МВР и полицискиот билтен да се избегнува сензационализам, да се избегнува
тој лов на кликови со којшто во моментов се соочуваме и којшто пречи во работа на новинарите, а
понатаму ќе пречи и на истрагата и на МВР и на обвинителството.
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-Мој став е дека по секоја цена мора да се избегне сензационализам, мора да се стават проверените
информации па макар биле оскудни, сепак да бидат проверени и да биде тоа што е опишано во
билтенот, секако надградено со изворите и со информациите коишто новинарот понатаму успеал да ги
собере, додаде Чанчаревиќ.
Според Александра Богдановска, постара проектна раководителка во рамки на програмската
канцеларија на Советот на Европа во Скопје, соработката меѓу новинарите и полицијата е нужна,
бидејќи информациите кои ги добива јавноста се нужно поврзани со тоа што медиумите го
пренесуваат, а нивните извори најчесто се токму полициските алатки а и билтенот.
Во таа насока,како што рече, подобрувањето на оваа комуникација ќе придонесе до целосни
информации до јавноста, кои ќе ги земат предвид сите професионални факти, без притоа да се
навлегува во одредена виктимизација на жртвите.
Настанот е организиран од ЗНМ, како грант организација во рамките на заедничката програмска
акција на ЕУ/Совет на Европа „Слобода на изразување и слобода на медиумите во Северна
Македонија (ЈУФРЕКС2)“ во рамки на „Хоризонтален објект за западниот Балкан и Турција 2019-2022
година“.
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