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МАКЕДОНИЈА

ЗНМ и СЕММ: Државните
функционери во напад кон
новинарите –ваквото однесување
мора да престане!
Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) и Советот за етика во медиумите

на Македонија (СЕММ) најостро го осудуваат односот на министерот за економија

Крешник Бектеши.

Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) и Советот за

етика во медиумите на Македонија (СЕММ) најостро го

Бидете информирани следете не

на Facebook

Like 307K

Зевзекманија

Хумор, сатира, цинизам, забава, пародичен

поглед на нашата убава Македонија.
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етика во медиумите на Македонија (СЕММ) најостро го

осудуваат односот на министерот за економија Крешник

Бектеши кој според информациите во медиумите, денеска за

време прес конференција на недоличен, дрзок и неприфатлив

начин коментира дека новинарката од Канал 5 телевизија

Катерина Капкоска поставува прашања во име на другите

колеги новинари, наместо да одговори на конкретно прашање

од јавен интерес. Имено, станува з�ор за прашање поврзано со

порастот на цената на природниот гас, поставено од страна на

колешката за време на прес во Владата на РСМ, на чија покана

медиумите одговориле со своето присуство, Бектеши наместо

соодветен одговор на прашање, на Капкоска и �ило одговорено

на следниот начин:

„До�ра сора�отка невероватно имате со колегите , значи ви ги

даваат нивните прашања што сакаат да ги постават….но нема

про�лем… “

На истиот настан, новинарот Огнен Чанчаревиќ го осудува

директно однесувањето на министерот Бектеши, на што до�ива

одговор од него дека новинарите се тука за да поставуваат

прашања, а не да даваат коментари.

Потсетуваме дека не станува з�ор за изолиран случај, туку за

негативен тренд на однесување кон новинари што �ележи

пораст. Токму затоа, ЗНМ ќе ги извести партнерските

организации, вклучувајќи ги и ОБСЕ, Европската Федерација на

новинари – ЕФН и Совет на Европа.

Државните функционери, се во служ�а на јавноста и не смее да

постои ваков начин на комуникација, кој е крајно несоодветен,

непримерен, дрзок и навредлив кон новинарите, а со тоа и кон

целата јавност на која тре�а да и �идат пренесени

Like
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целата јавност на која тре�а да и �идат пренесени

информациите. Несоодветното однесување со новинарите, кои

играат важна улога во информирањето на јавноста, може да ја

поткопа довер�ата во носителот на јавната функција, како и во

институцијата што ја претставуваат. Ова може негативно да

влијае на угледот и на поединецот и на организацијата, што

потенцијално ќе доведе до последици како што се гу�ење на

довер�ата на јавноста, намалена јавна поддршка, па дури и

формални санкции. Затоа е важно тие да се однесуваат на

начин кој е со почит и професионален однос кон новинарите,

дури и во предизвикувачки ситуации.

Следејќи ги овие упатства, министерот може да се погрижи да

се однесуваат на начин кој е професионален и со почит кон

новинарите, а истовремено и ефективно да ги соопштува

нивните пораки до јавноста.

Само за потсетување, ова е четврт негативен испад на

политичар кон новинари во изминатиот период, а првите три

�еа на Димитар Ковачевски, Али Ахмети и вчерашниот случај

во МОН, со советникот на министерот Јетон Шаќири.

Крајно време е функционерите да ја сфатат сериозноста на

својата позиција пред јавноста и да престанат со директни

вер�ални напади и инсинуации за професионалниот пристап

кон ра�отаат на новинарите, се наведува во реакцијата на ЗНМ

и СЕММ.
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ФУДБАЛ

Тен Хаг за дебаклот кај Ливерпул:
Да научиме лекција и да го
подобриме карактерот
Тренерот на Манчестер јунајтед Ерик тен Хаг проговори за вчерашниот висок

поразот од Ливерпул (0:7).

Зевзекманија

Хумор, сатира, цинизам, забава, пародичен

поглед на нашата убава Македонија.

Тен Хаг за де�аклот кај Ливерпул:

Да научиме лекција и да го

подо�риме карактерот

10:42

В.Британија и Германија првпат

ќе учествуваат во заедничките

воздушни мисии на НАТО во

Естонија

10:34

ПОСЛЕДНИ ВЕСТИ
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Тен Хег �еше прашан дали смета дека системските про�леми кај

Манчестер јунајтед водат до големи порази. Оваа сезона тимот

загу�и од Брентфорд (0:4), Манчестер сити (3:6) и Ливерпул (0:7).

- Ако ова се случуваше почесто, тогаш, се раз�ира, ова може да

се нарече шема. Но, во последните недели и месеци имавме

многу до�ри резултати. И повторно сакам да кажам дека

з�оруваме за второто полувреме, �идејќи првото полувреме го

одигравме одлично и достојно.

Сум имал лоши денови, но има и денови кога правиш се како

што тре�а. Ако реагирате на правилен начин, можете да

извлечете лекција, а карактерот ќе стане посилен“, изјави Тен

Хаг.

Манчестер јунајтед се наоѓа на 3.место на та�елата во Премиер

лигата со 49 �одови, 14 помалку од лидерот Арсенал.

ЕУ е во „конструктивни

разговори“ со Германија за

прекин на продаж�ата на

автомо�или со мотори

10:31

Санкционирани 407 возачи во

Скопје, 228 за �рзо возење

10:25
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СВЕТ

В.Британија и Германија првпат ќе
учествуваат во заедничките
воздушни мисии на НАТО во
Естонија
 Британски пилоти за првпат заедно со германското воено воздухопловство ќе

извршуваат мисии за воздухопловна полиција во Естонија, јави ДПА.

Бидете информирани следете не

на Facebook

Like 307K

Зевзекманија

Хумор, сатира, цинизам, забава, пародичен

поглед на нашата убава Македонија.
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Ова е во рамки на подготовките на Велика Британија да го

преземе од Германија раководството на мисиите на НАТО во

Естонија.

Во првите досега „интегрирани“ мисии, кои �ританскиот

министер за од�рана Бен Волас ги опиша како демонстрација

на „единството“ во НАТО, ќе учествуваат �ор�ени авиони

„тајфун“ од �ританските и германските воздухопловни сили.

Министерството за од�рана на Велика Британија соопшти дека

околу 300 војници од �ританските воздухопловни сили наскоро

ќе пристигнат во Естонија. О�единетото Кралство ќе го преземе

водството на воздухопловната полициска мисија на НАТО на

четири месеци, од април.

Волас рече дека �ританските сили во Естонија „преземаат

витална улога во о�ез�едувањето на не�ото на Европа и

зајакнувањето на присуството на НАТО во Источна Европа“.

Британскиот секретар за од�рана во сенка, Џон Хили, рече дека

посветеноста на опозициската Ла�уристичка партија за

сора�отка со сојузниците во НАТО, како што е Германија, е

„непоколе�лива“ и предупреди на опасностите од кратењето на

од�ран�ените проекти.
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СВЕТ

ЕУ е во „конструктивни разговори“
со Германија за прекин на
продажбата на автомобили со
мотори
Претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен изјави дека ЕУ и

Германија се во „конструктивни разговори“ за ставање крај на продаж�ата на

автомо�или со мотори со внатрешно согорување.

ПРЕТПЛАТЕТЕ СЕ НА НАШИОТ

NEWSLETTER

Е-маил

Претплати се

Зевзекманија

Хумор, сатира, цинизам, забава, пародичен

поглед на нашата убава Македонија.
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Претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен

изјави дека ЕУ и Германија се во „конструктивни разговори“ за

ставање крај на продаж�ата на автомо�или со мотори со

внатрешно согорување во Унијата до 2035 година, јави ДПА.

По неколкумесечни преговори, конечната одлука на ЕУ за

за�раната се очекуваше во наредните недели, но �еше

одложена во петокот по приговорите од Германија, која е

голема сила во автомо�илската индустрија.

Германскиот министер за транспорт Фолкер Висинг рече дека

Берлин во оваа фаза не може да се согласи со таква целосна

за�рана за мотори со внатрешно согорување.

Тој додаде дека Европската комисија тре�а да поднесе предлог

за тоа како моторите со внатрешно согорување кои ра�отат на

климатски неутрални синтетички горива, познати како е-

горива, �и можеле да се користат по 2035 година.

Фон дер Лејен рече дека во принцип е отворен патот за нови

автомо�илски технологии, „но тоа во секој случај мора да �иде

из�алансирано со целите на нашата климатска политика“.

- И ние тре�а да го постигнеме токму тој �аланс. Сè уште

ра�отиме на тоа, изјави таа за медиумите во палатата Мезе�ерг
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во Источна Германија денес.

Таа �еше гостин на дводневниот затворен состанок на

германската влада во палатата, на кој се разговараше за

главните прашања како енергетската транзиција на Германија

и последиците од војната во Украина.

Висинг е член на деловно ориентираната Сло�одна

демократска партија, најмалиот од трите коалициски партнери

во германската владејачка коалиција, која ги вклучува и

Социјалдемократите и Зелените.

Други членови на ка�инетот на канцеларот Олаф Шолц, како

што е министерката за животна средина Штефи Лемке од

Зелените, сакаат Германија да ја поддржи за�раната за мотори

со внатрешно согорување.

Синтетичките горива за кои з�орува Висинг се направени од

ком�инација на водород и јаглерод диоксид што може да се

извлече од атмосферата.

Овие горива се сметаат за климатски неутрални доколку

енергијата потре�на за нивно производство се произведува од

о�новливи извори. Сепак, степенот до кој големата употре�а на

синтетички горива е корисна или практично изводлива е

предмет на несогласувања. Според нивните поддржувачи, тие

се алтернатива за заштита на климата на фосилните горива.

Сепак, нивните критичари велат дека синтетичките горива

тре�а да се користат само во неиз�ежни случаи во воздушниот

и поморскиот транспорт, додека нивното користење во голем

�рој возила �и �ило гу�ење зелена енергија.

Плановите за намалување на емисиите на јаглерод од новите
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Плановите за намалување на емисиите на јаглерод од новите

автомо�или за 100 отсто до 2035 година, ефективно

за�ранувајќи ги моторите со внатрешно согорување, се дел од

поголемиот пакет за справување со климатските промени.

ЕУ сака да ги намали емисиите на стакленички гасови за

најмалку 55 отсто до 2030 година во според�а со нивоата од

1990 година и да постигне климатска неутралност до 2050

година.


