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ЗНМ: Скршена камера – безбедноста на новинарите
и снимателите мора да биде гарантирана за време
на протестите
ЦРНА ХРОНИКА

06.07.2022 / 18:22

Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ) јавно укажува на примери
од проблематичен однос кон медиумски работници од страна на дел од
припадниците на МВР како и на поединечни лица, дел од толпата, кои
протестираа во текот на вчерашната ноќ пред Собранието.
Во момент додека службени лица вршеле лишување од слобода на лица
кои претходно насилно се однесувале на јавниот простор пред Собранието,
снимателот од телевизија 24 Вести сведочи дека кон него, најверојатно со
рака замавнал припадник на МВР по што камерата паднала на земја и се
оштетила. Снимателот на груб начин бил попречен во вршење на својата
работа, токму заради ваквиот контакт од страна на припадник на МВР кон
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атмосферата од протестите на јавноста. Постапката на полицаецот била
непотребна и е предизвикана материјална штета, но за среќа не бил
повреден снимателот на телевизијата.
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Полицијата треба да има кооперативен пристап, односно да соработува со
новинарите и со репортерите на настани со висок ризик. При тоа не треба
само да им посочи како да се заштитат, туку и да ги заштити и да обезбеди
услови за непречено известување, што не е случај со погоре опишаниот
настан.
Апелираме до МВР да укаже на припадниците кои се присутни да го
обезбедуваат просторот и објектите на јавните институции каде се
организираат протестите дека треба да пристапуваат кон присутните
новинари и сниматели со поголема внимателност. Потребен е пристап кој
ќе овозможи безбедно да ја вршат својата работа со цел да документираат
и пренесат информации кои се од јавен интерес.
Освен ова, новинари се пожалија дека граѓани кои се присутни на
протестите, кон поединечни претставници на медиуми имале недоличен
однос и со заканувачки тонови се однесувале кон дел од медиумските
работници. Потсетуваме дека присутните новинари кои професионално
известуваат за настаните се во функција на задоволување на правото на
информирање на јавноста. Следствено на тоа попречувањето на нивната
работа поттикнува цензура во медиумите за што се одговара пред суд.
За крај, земајќи го предвид фактот дека протестите имаат насилен карактер
истакнуваме дека известувањето од настани од висок ризик е специфично
и подразбира поголема изложеност на физички и вербални напади кон
новинарите, фоторепортерите и сниматели при извршување на
нивните професионални задачи. Затоа, многу е важно уредниците на
медиумите да имаат одговорност да праќаат на терен искусни медиумски
работници со соодветна заштитна опрема со цел да не ги изложуваат
вработените на дополнителен ризик.
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МАКЕДОНИЈА / 25.05.2022

Чадиковски е против „новинарски туризам“ на државна сметка

НАЈНОВО / ЦРНА ХРОНИКА
Приведен жител од дебарското село Косоврасти за семејно насилство

Кривична пријава за „самовластие“ за вработена во Комунална хигиена која му го зеде телефонот на Фуркан Салиу

Спасовски: Секогаш има обиди некој да саботира полициски акции

По распишани три централни потерници конечно уапсен скопски бандит

Шест возачи на автобуси и камиони утрово фатени пијани

Гори борова шума кај охридските села Вапила и Сирула

Ноќеска изгаснати 26 пожари

Запалена депонија кај селото Могорче во општина Дебар
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Македонците од Бугарија: За власта никогаш сме немале вредност, би нè дале и за беспари
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Незнаење, неодговорност и планетарната корупција ја претворија Македонија во една голема надземна септичка јама

МАКЕДОНИЈА / 10.08.22 | 12:37

 Управниот одбор на Фондот за здравство не ја ферма владината одлука да си ги намалат хонорарите

БАЛКАН / 10.08.22 | 11:29

Бугарскиот министер призна дека
преговараат со партијата на власт
во Македонија, а не со државата

МАКЕДОНИЈА / 10.08.22 | 11:24

Во државава се глорифицираат
нацизмот, фашизмот и се шири
говор на омраза: Кој дозволил
регистрација на здружение Цар
Борис III во Охрид?

НАЈНОВИ ВЕСТИ
Абазовиќ: Најголемиот срам на Црна Гора е бомбардирањето на Дубровник

Курти: На 1 септември започнува примената на одлуката за српските таблички и документи

Летно кино на отворено во Македонска Каменица
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Еврејската заедница и Фондот на холокаустот згрозени од глорификцијата на фашизмот и ширењето говор на омраза: Кој
дозволил регистрација на здружение Цар Борис III во Охрид?

Бугарија објави тендер за дел од автопатот кон границата со Македонија

Антониа Гиговска ќе пее на прославата за Рамковниот договор, фестивал организиран од министерството на Груби

 Почит за загинатите кај Љуботенски Бачила, а не беше заборавен ни Ацо Ангеловски, кој загина во Арачиново

Не се знае дали е полош нашиот или нивниот: Бугарија ќе го прави патот до македонската граница

Иновативните тутунски алтернативи се клучот за иднината без чад

 Неделник

 Архива
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