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Автор: Соња Трајковска Димитровска

1. ВОВЕД

Родовата еднаквост е одраз на почитување на човековите права, демократијата и социјалната 
правда во едно општество. Во медиумската сфера, пак, слободните медиуми, уредувачката слобода 
и независност, медиумскиот плурализам и родовата еднаквост се предуслови за обезбедување на-
предок на жените во редакцијата, но и нивна соодветна застапеност во медиумските содржини. 

Во Македонија постои законска рамка што ја гарантира родовата еднаквост и застапеност во сите 
општествени сфери, вклучително и во медиумите. Меѓународните препораки што го адресираат ова 
прашање се интегрирани во легислативата. Меѓутоа, во практиката се отсликува тоа што е генерален 
светски тренд, односно иако жените се побројни во редакциите, сепак на уредничките, менаџерски-
те и управувачките позиции во медиумите доминираат мажите. Истражувањата покажуваат дека ова 
се одразува и во медиумските продукти, каде што постои родова асиметрија во однос на застапените 
мислења и консултираните протагонисти. Причините за оваа ситуација се комплексни и треба да се 
бараат во индивидуални, организациски, социолошки и културолошки фактори во општеството. 

Целта на истражувањето е да се утврди каква е структурната положба на жените во медиумите во 
Македонија, земајќи ја предвид нивната застапеност на разни нивоа во управувачките структури и во 
структурата на вработенoста во некои од највлијателните медиуми во Македонија, нивната образов-
на подготвеност, можностите за професионален развој, економската и безбедносната положба. Иако 
се судривме со тешкотии при прибирањето податоци, сите овие елементи овозможуваат да се добие 
една генерална претстава за позицијата и улогата на жените што работат во медиумската индустрија.

Истражувањето беше спроведено во периодот од мај до октомври 2018 година. За таа цел беа 
консултирани анализи, истражувања и податоци од релевантни меѓународни и домашни извори. 
Беа направени 13 интервјуа со новинари и со медиумски работници од влијателни редакции во Ма-
кедонија, како и анкета што беше дистрибуирана до 10 медиуми, при што добивме одговор од осум.  

2. ПОЗИЦИЈАТА НА ЖЕНАТА ВО МЕЃУНАРОДНАТА И ВО ДОМАШНАТА ЛЕГИСЛАТИВА 

Повеќе меѓународни документи ја регулираат родовата еднаквост во сите сегменти на општества-
та, но овие принципи главно се потпираат на постулатите на Конвенцијата за елиминација на сите 
форми на дискриминација против жените,1 на Пекиншката декларација и на Платформата за акција. 

Конвенцијата, донесена од Генерaлното собрание на Обединетите нации во 1979 година, уште 
се смета и за меѓународен „закон“ за правата на жените. Таа претставува база за остварување на 
еднаквоста меѓу мажите и жените преку овозможување еднаков пристап и можности на жените во 
политичкиот и во јавниот живот – вклучително правото на гласање и кандидирање на избори, обра-
зование, здравство и вработување. Конвенцијата е единствената спогодба што ги афирмира репро-
дуктивните права на жените и ги посочува културата и традицијата како влијанија што ги одредуваат 

1 UN Women, “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women”, 1979. Достапно на:  
 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/.
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улогите на половите и семејните односи. Овој документ ги признава правата на жените да бараат, да 
ја променат или да ја задржат својата националност и националноста на своите деца, а со неговото 
прифаќање државите треба да преземат соодветни мерки против сите форми на трговија со луѓе и 
експлоатација на жените. 

Платформата за акција,2 донесена на Четвртата светска конференција за жената во Пекинг, Кина, 
во септември 1995, има стратегиски цели да гo подобри учеството и пристапот на жените во изра-
зувањето и одлучувањето во и преку медиумите и новите технологии за комуникација, како и да 
промовира балансиран и нестереотипизирачки портрет на жените во медиумите. Македонија е меѓу 
земјите што се имаат обврзано за имплементација на Платформата за акција. 

Европскиот институт за родова еднаквост (ЕИГЕ)3 во 2013 година спроведе истражување за импле-
ментацијата на Пекиншката декларација, со фокус на жените и медиумите, во кое беа опфатени 99 
медиумски организации од 28 земји членки на ЕУ. Резултатите покажале дека, иако помногубројни во 
медиумите, жените држеле 32% од највисоките одлучувачки позиции во медиумите во 27-те земји на 
ЕУ, иако имало и држави каде што тој процент е повисок (40%-50% во Естонија, Литванија, Романија, 
Словенија, Финска и Шведска). Во просек, во управните одбори на сите истражувани медиуми само 
25% биле жени, а нивната застапеност била подобра во јавните отколку во приватните медиуми. 
Причините за ниската застапеност на жените на највисоките одлучувачки позиции, истражувачите ги 
посочуваат во индивидуалните (потребни вештини и други знаења за повисок менаџмент); органи-
зациските (работни средини наклонети кон мажите и култури каде што жените потешко напредуваат 
до повисоките позиции) и социјалните фактори (влијанието на поширокиот контекст – социјалните, 
политичките и економските структури што го обликуваат индивидуалното и организациското одне-
сување).4

Организацијата ОН Жени (UN Women), посветена на родовата еднаквост и зајакнување на улогата 
на жените, во ноември 2015 на својата веб-страница5 објави податоци од истражување што ги порт-
ретира жените во медиумите. „Може да одите во кино, да гледате ТВ, да слушате радио, да отворите 
списание или да пребарувате на интернет; независно за кој медиум ќе се одлучите, ќе имате добра 
шанса да ги согледате стереотипите што укажуваат на родова дискриминација“, се вели во предгово-
рот на иконографикот што ја прикажува родовата нееднаквост во медиумите. Според податоците, во 
9% од сториите во вестите на радио и на ТВ се поттикнуваат прашања што се однесуваат на родовата 
(не)еднаквост, во 4% се говори за родовото стереотипизирање, а само едно од четири лица за кои 
нешто се слушнало или прочитало во вестите е - жена. Само 27% од највисоките менаџерски позиции 
во медиумите им припаѓаат на жените, а останатите 73% отпаѓаат на мажите, се вели во студијата 
што опфатила 522 медиума во 59 земји.6

УНЕСКО во глобалната рамка за родосензитивни индикатори во медиумите7 од 2012 година укажу-
ва како да се постигне родовата еднаквост во медиумите. Некои од насоките се: преку поголемо 
учество на жените во управувачките (менаџерски) позиции и во управните одбори, како и на високи-
те позиции во медиумите какви што се главни уредници, уредници на рубрики, шефови на оддели и 
сл. Меѓу другото, се упатува и на тоа дека треба да постои систем на надзор на половата еднаковoст 
во медиумите, а во колективните договори се препорачува да има одредба за заштита од сексуална 
злоупотреба, малтретирање („булинг“) и сите поплаки да бидат разрешувани. 

2 UN Women, „Platform for Action“, 1995. Достапно на: http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/media.htm. 
3 EIGE, “Advancing gender equality in decision-making in media organisations: Main findings”, 2013. 
 Достапно на: http://eige.europa.eu/node/352.
4 EIGE, “Advancing gender equality in decision-making in media organisations: Main findings”, 2013. Достапно на: 
 http://eige.europa.eu/node/352. Стр. 9. 
5 Unwoman.org, 2018. Достапно на: http://www.unwomen.org/en/digital-library/multimedia/2015/11/infographic-women-and-  
 media.
6 Ибид.
7 UNESCO, “Gender-sensitive indicators for media: framework of indicators to gauge gender sensitivity in media operations and   
 content”, 2012. Paris: UNESCO. Достапно на: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002178/217831e.pdf.
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Македонскиот Устав го гарантира правото на родова и економска еднаквост на сите граѓани во 
општеството. Овие права се содржани и во националната легислатива и други стратешки документи, 
а Законот за еднакви можности (2012), Законот за спречување на дискриминацијата (2010 со измени 
2014),8 Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како и Националната стратегија за ро-
дова еднаквост 2013-20209 се дел од легислативната рамка во оваа сфера. 

Законот за еднакви можности10 регулира еднакво учество и третман, исклучување на дискримина-
ција по секаква основа, директна и индиректна забрана на вознемирување врз основа на пол и сек-
суално вознемирување, а предвидува потполна еднаквост на мажите и жените, како и вклучување 
на родовите перспективи во главните општествени текови. Со овој Закон (чл. 17) се регулира импле-
ментација на овие принципи во медиумите, односно тие треба да придонесуваат кон развивањето и 
подигањето на свеста за еднакви можности, како и кон еднакво учество на жените и мажите во креи-
рањето на програмските концепти и содржини. При јавното портретирање и претставување во сред-
ствата за јавно информирање, секое лице без оглед на полот треба да биде прикажано на ненавред-
лив, неомаловажувачки и непонижувачки начин. Улогата на контрола и надзор ја има Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, која е должна еднаш годишно да подготви анализа на 
родовите прашања во програмските концепти и содржини на средствата за јавно информирање.

Во „Стратегијата за родова еднаквост 2013-2020“ се истакнува дека медиумите имаат особена 
важност во едно демократско општество, затоа што тие, како креатори на јавното мислење, помагаат 
во креирањето или уривањето на одредени стереотипи и предрасуди.11 Овој документ се фокусира 
на низа стратешки области, какви што се човековите права, процесите на одлучување, здравјето, 
социјалната заштита, образованието, економското јакнење, жената и насилството, жената и меди-
умите, мир и безбедност, како и други теми што се од значење за родовите. 

Во Стратегијата се препорачува зголемено присуство во медиумите за најмалку 30% жени во 
својство на стручни и политички авторитети што би го одразувало минималниот праг на државата за 
учеството на жените во политичкиот живот, потоа воведување теми што директно ги засегаат пра-
шањата на еднаква родова застапеност во структурите на одлучување и надминување на родовата 
стереотипизација во културата и јавниот говор, како и воведување теми што се од суштествен инте-
рес за еднаквоста меѓу родовите во Македонија: економската еднаквост/нееднаквост што ги подраз-
бира разликите во примањата помеѓу мажите и жените, семејното насилство врз жените и трговијата 
со малолетни девојки, особено кај помалите етнички заедници и сл. Во контекст на овие препораки, 
од особена важност за овој текст е што во документот се упатува и на потребата да се подигне свеста 
кај новинарите и уредниците во поглед на темите од областа на родовата еднаквост.12

Како резултат на надлежностите што произлегуваат од законската рамка и стратешките приори-
тети, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги спроведува низа активности поврзани 
со родот во медиумите, какви што се истражувања, работилници и издавање публикации. Во ис-
тражувањето од 2017 година,13 беше анализиран третманот што го добиваат родовите прашања во 
дневноинформативните емисии и начинот на кој жените и мажите се претставени во програмските 
концепти и во содржините на националните телевизиски сервиси во Република Македонија. Наодите 

8 Министерство за труд и социјална политика, Закон за спречување и заштита од дискриминација, 2010. Скопје: МТСП.   
 Достапно на:  https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2013/11/Zakon-za-sprechuvane-i-zashtita-od-diskriminatsija-  
 Prechisten-tekst-14-10-2015.pdf.
9 Министерство за труд и социјална политика, „Стратегија за родова еднаквост 2013-2020“, 2013. Скопје: МТСП.
 Достапно на: www.mtsp.gov.mk. 
10 Министерство за труд и социјална политика, Закон за еднакви можности. Скопје: МТСП. Достапно на: 
 http://www.mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/ZEM%205%2009%202011%20L.pdf.
11 Министерство за труд и социјална политика, „Стратегија за родова еднаквост 2013-2020“, 2013. Скопје: МТСП. Стр. 23. 
 Достапно на: www.mtsp.gov.mk.
12 Министерство за труд и социјална политика, „Стратегија за родова еднаквост 2013-2020“, 2013. Скопје: МТСП. Стр. 23. 
 Достапно на: www.mtsp.gov.mk. Стр. 24.
13 АААВМУ, „Родот во телевизиските програми – резултати од истражувањата во 2017 година“, 2018. Скопје: Институт за  
 општествени и хуманистички науки – Скопје за потребите на АААВМУ. Достапно на: www.avmu.mk.
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укажуваат дека телевизиските куќи одвојуваат исклучително мал простор за теми што се сметаат за 
важни за родовите прашања. Од вкупно 973 прилога опфатени со примерокот, само 28 се однесу-
вале на теми што се дел од областите опфатени со Стратегијата за родова еднаквост 2013-2020. 
Анализата на централните вести покажува и „силна родова асиметрија (н.з. со исклучок на одредени 
ТВ-станици) во поглед на мислењата што се третираат како релевантни од страна на ТВ-куќите. Во 
анализираните прилози, покрај новинарот или новинарката, имало 18 изјави од мажи и само пет од 
жени.“14 Истражувањето го потврдува податокот дека кај повеќето телевизии жените почесто се во 
улога на новинарки што ги подготвуваат прилозите, а мажите се почесто уредници на вестите. Наоди-
те упатуваат и на силна доминација на машки соговорници, што според анализата „врши своевидно 
бришење на жените од сликата на јавниот живот и нивното учество во политиката“, а во спортските 
вести забележлив е изразито помал број прилози што се однесуваат на женските спортови. 

3. ЗАСТАПЕНОСТА НА ЖЕНИТЕ ВО ОБРАЗОВНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА НОВИНАРСТВО  
         И КОМУНИКАЦИИ 

Бројот на студенти што се запишуваат на студиските програми по новинарство и комуникации во 
последните години се намалува речиси на сите универзитети во Македонија. Карактеристично е дека 
овие насоки секогаш се попривлечни за жените. 

Статистиката покажува дека студиите по новинарство на Правниот факултет во Скопје и на Универ-
зитетот „Гоце Делчев“ во Штип, почесто ги избираат жени отколку мажи. 

Во учебната 2016/2017 година од вкупно 84 запишани студенти на новинарство на Правниот факултет во 
Скопје, 47 биле жени. На Штипскиот универзитет, на отсекот новинарство од вкупно 22, имало 18 студентки. 

Споредено со неколку години наназад, во учебната 2011/2012 година15 и 2012/2013 година,16 иако 
бројот на запишани студенти бил различен, соодносот на запишаните мажи и жени бил повторно 
во полза на жените. На Правниот факултет од 216 запишани студенти во таа учебна година 142 биле 
жени, додека на Штипскиот - од  вкупно 27, имало 19 студентки. 

Единствено на Државниот универзитет во Тетово жените помалку го избираат новинарството како 
идна професија. Во учебната 2016/2017 година се запишале 39 студенти, а 17 биле жени. Слично 
било и во учебната 2011/2012 година, кога тој сооднос бил 35 студенти наспроти 26 студентки. 

Сепак, треба да се истакне и тоа дека во редакциите во Македонија работат голем број новинари 
што немаат примарно новинарско туку имаат завршено друго високо образование. И нашите сого-
ворници во ова истражување, најголемиот дел се со високо образование, при што еден е магистер, 
а еден е во тек на студии. Формалното образование на најголемиот број од нив не е новинарството, 
туку тие се правници, економисти и комуниколози. 

И покрај големиот број медиуми што постојат во Македонија, во Агенцијата за вработување бара-
ат работа вкупно 80 дипломирани новинари, кои се пријавени во центрите во 18 града. Најголем број 
невработени новинари има во Скопје – 44, во Куманово пет, во Штип четворица, во Прилеп, Велес и 
во Охрид по тројца, по двајца во Берово, Битола, Делчево, Крива Паланка, Струмица и во Тетово, и по 
еден во Валандово, Гевгелија, Демир Хисар, Кратово, Ресен и во Свети Николе. 

14 АААВМУ, „Родот во телевизиските програми – резултати од истражувањата во 2017 година“, 2018. Скопје: Институт за  
 општествени и хуманистички науки – Скопје за потребите на АААВМУ. Достапно на: www.avmu.mk.
15 Државен завод за статистика, Запишани студенти во учебната 2011/2012, 2013. Скопје: ДЗР. 
 Достапно на: http://www.stat.gov.mk/Publikacii/2.4.13.15.pdf.
16 Државен завод за статистика, Запишани студенти во учебната 2012/2013, 2014. Скопје: ДЗР. 
 Достапно на: http://www.stat.gov.mk/Publikacii/2.4.14.14.pdf.
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4. ЗАСТАПЕНОСТ НА ЖЕНИТЕ ВО РЕДАКЦИИТЕ, ВО СОПСТВЕНИЧКИТЕ И ВО 

     УПРАВУВАЧКИТЕ СТРУКТУРИ НА МЕДИУМИТЕ 

И Македонија не отстапува од генералните светски трендови каде што новинарките се побројни 
од своите машки колеги во редакциите. Во прилог на ова оди и податокот дека бројот на новинарки-
те во сите телевизии се зголемувал во периодот од 2012 до 2016 година.  

Истражувања за родовата застапеност во медиумите во Македонија – во сопственоста, на ме-
наџерските/одлучувачките позиции во редакциите – досега спровела само Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги. Во однос на вработувањето, се забележува нагорен тренд на вра-
ботени жени во ТВ-индустријата – од 686 во 2012 година бројката пораснала на 956 во 201617 година. 
Со исто темпо расте и бројот на вработени мажи во овој сегмент на медиумската индустрија, но при-
падниците на машкиот пол доминирале на највисоките позиции во наведениот период. 

Во 2017 година во аудиовизуелната медиумска индустрија 39% биле жени, наспроти 61% нивни  
машки колеги, што е сличен сооднос со години наназад. Најголем дел од жените биле ангажирани 
како новинарки, а најголем број од мажите работеле како реализаторски кадар.

Истражувањата18 покажуваат дека во 2017 година жените во медиумите што биле опфатени со 
истражувањето, се јавуваат почесто во улога на новинарки што ги подготвуваат прилозите, освен во 
МТВ2, Алсат-М и Сител. Од друга страна, пак, машките протагонисти биле позастапени со изјави во 
прилозите поврзани со стратешките области, отколку жените. 

Табела бр. 1 – Прилози подготвени од новинари и од новинарки

 

ТВ СТАНИЦА

БРОЈ НА ПРИЛОЗИ 
ПОДГОТВЕНИ ОД

 НОВИНАРКИ    

БРОЈ НА ПРИЛОЗИ 
ПОДГОТВЕНИ ОД 

НОВИНАРИ 

МРТ1 48 35

МРТ2 14 32

Алсат – М 36 43

Алфа 64 14

Канал 5 100 19

Сител 77 77

Телма 51 28

Вкупно 390 248

Извор: АААВМУ, „Родот во телевизиските програми“, 2017.

Иако истражувањата покажуваат дека жените потешко напредуваат во медиумската и во новинарската 
професија, и тоа на светско ниво, искуствата на нашите соговорници во македонските медиуми се поумерени. 

17 АААВМУ, „Презентации за родот и медиумите“, 2015, 2016, 2018. Скопје: АААВМУ. Достапно на: www.avmu.mk/презента 
 ции-на-марина-трајкова/?print=pdf
18 АААВМУ, „Родот во телевизиските програми“, 2017. Скопје: АААВМУ. Достапно на: wwww.avmu.mk/wp-content/  
 uploads/2017/05/Истражување-родови-2017-1.pdf
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„Полот немал никакво влијание врз напредокот во мојата кариера. Се цени единствено моја-
та професионалност и кадарност“, вели Ана Анастасовска, одговорен уредник во веб-изданието на 
дневниот весник Слободен печат.19

И за Снежана Лупевска-Созен, новинар и уредник во ТВ Телма, полот воопшто не бил пречка за 
реализација на кариерата: „Напротив, во Македонија има поуспешни жени во новинарството откол-
ку мажи“, вели оваа новинарка, чија авторска емисија „Код“ претставува синоним за најуспешните 
истражувачко-новинарски проекти во Македонија повеќе од 10 години.20

Одговорниот уредник и управител на ТВ Коха од Тетово, Меваип Абдиу, вели дека жените што се 
вработени во телевизијата „не само што се привилегирани, туку имаат и посебен статус во насока на 
напредокот на нивните кариери“. 

„Тие се главните столбови на информативните и на дебатните емисии во телевизијата. Главниот 
менаџер на компанијата е жена, како и водителките на утринската програма, попладневната еми-
сија, емисијата за здравство и презентерката на главните вести“, вели Абдиу.21

Во 15-годишната кариера, Владо Апостолов, новинар во БИРН/Призма, имал повеќе уреднички 
отколку уредници, па дури и повеќе колешки од колеги. 

„Навистина не можам да кажам дали жените за да стигнат до тоа место вложуваат многу повеќе 
од мажите, што е некако општоприфатено. Не ја дискутираме оваа тема во медиумите и меѓу нас 
новинарите, и веројатно тоа е проблемот. Сепак, ако добро размислам, може да се каже дека има 
малку жени сопственички и менаџерки на медиуми. Веројатно жените дотука тешко стигнуваат“, 
вели Апостолов.22

А, токму овој негов заклучок го потврдува и истражувањето на АААВМУ за „Родовите прашања 
и медиумите: сопственост, одлучување и известување“,23 според кое, кога станува збор за дирек-
торските и управувачките позиции, доминацијата останува кај мажите. Оваа ситуација се опишува со 
терминот „стаклен таван“, воведен од Кетрин Лоренс и Маријане Шреибер, што ја означува барие-
рата помеѓу средниот менаџерски тим и врвните раководни позиции, односно најтешко премостли-
виот јаз за секој што претендира да биде лидер. 

Во 34 медиуми во Македонија, ситуацијата е таква што 100% од сопственоста е во рацете на мажи, 
додека целосна сопственост жените имаат само кај четири медиуми. Во пет телевизии жените имаат 
сопственички удел и тоа од 0,07% до најмногу 66%. Мажите доминираат и како управители и како 
директори, но и на уредничките позиции.  

Истражувањето покажува дека единствено во 2012 и во 2014 година бројот на уредници во сите 
телевизии бил помал од бројот на уреднички, односно 67 наспроти 68 и 61 наспроти 65 во посочени-
те години. Во другите години бројот на мажи уредници бил доминантен. 

На управувачките позиции во телевизиите мажите доминираат по бројност во периодот од 2012 
до 2016, а најдрастичен е јазот во 2016 година каде што во 52 медиума имало директори/управите-
ли, а само 11 медиуми биле раководени од жени.

„Искуството покажува – што поголем медиум, толку помали шанси за жени на управувачка по-
зиција. Но, со оглед на фактот што новинарството станува сè повеќе ‘женска’ професија, затоа што 

19          Интервју со Ана Анастасовска, одговорен уредник во веб-изданието на дневниот весник Слободен печат, 15 јули 2018.
20          Интервју со Снежана Лупевска-Созен, новинар и уредник во ТВ Телма, 23 јуни 2018. 
21                      Интервју со Меваип Абдиу, одговорен уредник и управител на ТВ Коха од Тетово, 20 јуни 2018. 
22         Интервју со Владо Апостолов, новинар во БИРН/Призма, 18 јуни 2018.
23         АААВМУ, „Родовите прашања и медиумите: сопственост, одлучување и известување 2012-2016“, 2018. Скопје:      

         АААВМУ. Достапно на: www.avmu.mk/презентации-на-марина-трајкова/.
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се смета за помалку исплатлива, по природата на работите – жените се изедначуваат по бројот на 
раководните позиции. Но, тоа не се случува заради рамноправност, туку поради недостаток од мажи 
во редакциите“, смета Тамара Чаусидис, претседателка на Самостојниот синдикат на новинари и ме-
диумски работници.24 

Причините за помал број жени на раководните позиции во медиумите се многу комплексни и 
треба да се бараат и во индивидуалните, организациските и социолошките фактори. Како што вели 
Маша Дуркалиќ, новинарка и авторка на публикацијата „Нејзиниот глас одекнува“, „општеството ге-
нерално не е наклонето кон негување на женските капацитети и можности, а промена на состојбата 
би значела коренита промена во општеството, која е, секако, невозможна.“25

„Сè додека патријархатот верно им слугува на опресијата, дискриминацијата и скратувањето на 
еднаквоста, одговорноста ќе биде на него и на луѓето што го практицираат“, вели Дуркалиќ, истакну-
вајќи ги и културолошките аспекти што ја одредуваат позицијата на жената во сите сфери на жи-
веењето и работењето. 

5. ЕКОНОМСКАТА СИТУАЦИЈА НА ЖЕНИТЕ ВО РЕДАКЦИИТЕ

Во Државниот завод за статистика нема одделни податоци за висината на платите на нови-
нар(к)ите, бидејќи оваа професија не е издвоена како засебна дејност. Затоа и податоците во ова 
истражување се базираат единствено на изјавите на новинарите и новинарките што учествуваа во 
анкетата направена за целите на ова истражување и тие не можат да се сфатат како дефинитивен и 
официјален податок. 

На ниво на држава, податоците од Анкетата за структура на заработувачката на вработените на 
Државниот завод за статистика за 2014 година26 откриваат дека родовиот јаз во платите на национал-
но ниво изнесувал 12%, односно жените заработувале за 12,5% помалку во однос на мажите, или на 
годишно ниво тоа се 33 дена кога жената не била ефективно платена.

Според Министерството за финансии во 2017 година,27 врз основа на пријавените примања во УЈП 
од медиумскиот сектор, вкупно 5.403 лица оствариле доходи (освен платите, опфатени се сите видо-
ви доходи) во областите печатење весници, издавање весници, списанија и периодични публикации, 
емитување радио и ТВ-програма, како и интернет-портали. Анализата упатува дека просечниот ме-
сечен доход во оваа дејност бил 17.646 денари нето, а максималниот остварен доход изнесувал 6,9 
милиони денари (10.000 евра месечно). Притоа, 40% од вработените оствариле доходи под 200 евра, 
а 54 лица оствариле доходи чиј просек изнесувал 2.733 евра месечно.  

Од интервјуата со соговорниците спроведени за потребите на ова истражување, впечатокот е 
дека платите на новинарите и на новинарките, како и на уредниците и на уредничките се генерално 
изедначени и се движат од 20.000 до 40.000 денари. Во два случаи оваа сума е повисока и се поврзу-
ва со уредничката или со управувачката функција што ја имаат две од соговорничките. 

Ставот на Тамара Чаусидис, претседателка на ССНМ, е дека платите на новинарите се генерално 
мали и дека тука нема разлика дали станува збор за жени или за мажи. Според анкетата што ја спро-
веде Синдикатот28 во јули и во август 2017 година, речиси 45% од македонските новинари примале 

24 Интервју со Тамара Чаусидис, новинар во БИРН/Призма и претседателка на ССНМ, 20 јули 2018.
25 Чаусидис, Тамара, „Новинарството – женска професија со која управуваат мажи“, Скопје: ССНМ. Достапно на: https://  
 ssnm.org.mk/vesti/новинарство-женска-професија-со-кој.
26 Државен завод за статистика, „Соопштение – Структура на заработувачката на вработените“, 2014. Скопје: ДЗС. Дос 
 тапно на: http://www.stat.gov.mk/pdf/2015/4.1.15.99.pdf.
27 ССНМ, „Платите во медиумите под 300 евра“, објавено на 1 септември 2017. Достапно на: https://ssnm.org.mk/komentari/ 
 платите-во-медиумите-под-300-евра.
28  ССНМ, Анкета на ССНМ за платите во медиумскиот сектор, 2017, Скопје: ССНМ. Достапно на: www.ssnm.org.mk/  
 komentari/платата-во-медиумите-заглавена-под-пр
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плата пониска од државниот просек, кој изнесувал 22.808 денари, a 85% имале плата помала од 500 
евра месечно.

Наодите откриваат уште една голема разлика – меѓу новинарската и уредничката плата, особено 
во телевизиите. Новинарската плата се движела околу просекот – помеѓу 19.000 и 24.000 денари, 
додека личниот доход на уредниците варирал од 40.000 до 50.000 денари, со исклучок на главните 
уредници, чии примања стигнуваат и до 120.000 денари. 

Инаку, анкетата што беше спроведена за целите на ова истражување, упатува на тоа дека работо-
давачите генерално ги почитуваат основните права што ги налага законот, какви што се исплата на 
плати, породилно отсуство и платен одмор. Во некои медиуми не се плаќаат празничните денови, 
работата за време на викенд и прекувремените часови. 

Според испитаниците што учествуваа во анкетата, бројот на новинарите и новинарките што се 
вработени на неопределено и на определено време (најчесто годишни договори) е еднаков, но сите 
се согласни дека се почитуваат нивните законски загарантирани права.  

Претседателката на ССНМ, Тамара Чаусидис, вели дека генерално во пораст е бројот на договори 
на определено време или авторски хонорарни ангажмани. Кај нив досега не стигнале формални 
пријави за правата што им ги одредува законот, како, на пример, породилно отсуство или одмор. 
Според ССНМ, и жените што се вработени на неопределено време ги уживаат тие права, но проблем 
е што рапидно опаѓа бројот на постојано вработени. „Сепак, кога сте со договор на три или шест ме-
сеци, нема потреба од притисок, се знае дека работното место нема да ве чека доколку си дозволите 
‘луксуз’ да забремените“, вели Чаусидис. 

Податоците според Синдикатот  се загрижувачки, бидејќи повеќе од половината или околу 54% 
од медиумските работници и новинари не се вработени постојано, односно немаат договори на не-
определено време. Од нив 35% се на определено време и 19% се ангажирани хонорарно, што значи 
дека постои можност секој петти вработен во медиумите да биде отпуштен во кој било момент.

6. МОЖНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА ЖЕНИТЕ ВО РЕДАКЦИИТЕ 

Можностите за натамошен професионален развој и напредување на новинарките и на уреднич-
ките во редакциите на медиумите во Македонија, воопшто не се разликуваат од оние на мажите. 
Во ССНМ сметаат дека тие се еднакво лоши за сите, поради условите и генерално атмосферата во 
општеството во која функционираат медиумите.

Можностите за натамошно усовршување на новинарите, најчесто се сведуваат на учество на се-
минари, работилници, конференции и слични настани. Тие најчесто се поддржани од раководството, 
а има случаи кога новинарите се и поттикнати да учествуваат на вакви настани, со тоа што подоцна 
добиваат поодговорни задачи. Сепак, неколку од нашите соговорници истакнуваат дека никогаш не 
биле на обуки за родова еднаквост, на пример, иако слушнале дека такви се организираат. 

Иако за новинарството сѐ повеќе се зборува како за „женска професија“, истражувањето на Европ-
скиот институт за родова еднаквост (2010) покажало дека на жените им е многу потешко да напре-
дуваат во кариерата. Жените, особено во малите медиуми, почесто се доведувале во ситуација да 
работат сè и сешто – работеле и како новинарки, монтажерки, па дури и вареле кафе, а притоа биле 
платени само за едно работно место.29

Според искуството и тврдењата на нашите соговорници, во нивните редакции секој си ја врши 
својата работа. Но, и тогаш кога станува збор за дополнителни обврски, тие не се поврзани со ро-

29 Чаусидис, Тамара, „Новинарството – женска професија со која управуваат мажи“, Скопје: ССНМ. Достапно на: https://  
 ssnm.org.mk/vesti/новинарство-женска-професија-со-кој.
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довата поделба. Соговорниците велат дека слушнале за случаи на наметнување обврски, но немаат 
конкретни примери.

За Владо Апостолов тоа не е ексклузивно „женски проблем“ туку општата ситуација во медиумите 
налага еден човек да е задолжен за „сто“ работи: „Во Призма не се случило, но во други медиуми 
има работнички, кои не се новинарки, а работат и маркетинг и набавки и планираат весник на ком-
пјутер или слично“, вели Апостолов.  

Од изјавите на нашите соговорници се добива впечаток дека не само новинарките, туку генерално 
медиумските професионалци понекогаш извршуваат повеќе различни задачи. Ова, според нивните 
тврдења, не се должи на половата сегрегација, туку на малубројноста на редакциите. 

„Со оглед на тоа што во фирмата сме мал број вработени, секој од нас работи понекогаш и технич-
ки и административни работи, но на тоа гледам како на дел од работата, бидејќи секој од нас на тој 
начин придонесува за подобро работење. Инаку, знам за случаи кога жени вработени во медиумите 
се задолжени и за технички работи, кои едноставно мора да ги извршуваат и против својата волја, 
почнувајќи од варење кафе, до средување документации и вршење должност на секретарки, што во 
целост се коси со етичките, моралните и професионалните стандарди“, вели Мери Јордановска од 
БИРН/Призма.30

И Снежана Лупевска-Созен констатира дека „за жал, новинарите извршуваат и други обврски, не 
поради родовата поделеност, туку поради малиот број вработени во редакциите и неможноста еден 
работник/новинар да се посвети само на една задача“. Таа како пример го наведува случајот кога 
новинарот треба да биде и продуцент и асистент на снимател, а понекогаш и возач.   

Во локалната ТВ Коха во Тетово, новинарите имаат опција за дополнителна работа, надвор од 
новинарската, како можност за дополнителна заработка. „Освен новинарската работа, жените не се 
обврзани да извршуваат и други задачи, кои не се во описот на работното место, освен ако добро-
волно се согласуваат да работат надвор од работното време, на пример како маркетинг агент, при 
што им се плаќа дополнителна провизија за реализиран маркетиншки договор. Вакви случаи има во 
континуитет во нашата телевизија“, вели Меваип Абдиу, сопственик на ТВ Коха. 

Како резултат на малубројноста на редакциите и недостигот од кадар, новинарите – без оглед 
дали станува збор за мажи или за жени – често не можат да си дозволат долги отсуства од работ-
ното место, па дури и кога станува збор за усовршување, дообразување или кариерен развој. Ова 
придонесува многу од новинарите да бидат доведени во ситуација на дневна основа да извршуваат 
и други работни задачи, што, пак, е причина многу од нив да не можат да специјализираат во една 
област. Резултатот е дополнително ограничување на новинарите во нивниот кариерен развој кон по-
високите позиции во редакцијата, а следствено на тоа и намалување на квалитетот на медиумските 
производи. 

7. УСЛОВИ И БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТАТА НА ЖЕНИТЕ ВО РЕДАКЦИИТЕ

Истражувањата31 покажуваат дека безбедноста на новинарите во Македонија во 2018 година била 
подобрена, споредено со претходната година. Така, на пример, во 2018 година биле регистрирани 
шест напади врз новинари за разлика од претходната година кога се случиле 18. Инаку, од вкупно 
52 регистрирани напади врз новинари во периодот од 2014 до 2018, во 12 случаи биле засегнати 
новинарки, според регистерот на Здружението на новинари на Македонија.32 Иако било забележа-

30 Интервју со Мери Јордановска, новинар во БИРН/Призма, 20 септември 2018.
31 АЈМ, Indicators on the level of media freedom  and journalists’ safety in Macedonia, 2018. Скопје: АЈМ. Dostapno na: http://  
 safejournalists.net/wp-content/uploads/2018/12/Indicators-on-the-level-of-media-freedom-and-journalists-safety-in-Macedonia.pdf.
32 ЗНМ, „Случаи на повреда на правата на новинарите“, 2019. Достапно на: http://znm.org.mk/извештаи/случаи-на-повре  
 да-на-правата-на-новин-12/.
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но дека полицијата, судството и обвинителството биле поефективни во спроведувањето на нивните 
должности, практиката на неказнивост продолжува, особено кога станува збор за напади од страна 
на полицијата. 

Впечатокот на соговорниците во ова истражување е дека новинарството воопшто не е безбедна 
професија, „особено ако се земе предвид фактот дека под ‘безбедност’ не се смета само физичката 
безбедност туку и дискредитирањето, личните навреди и сексизмот“.33

За Душица Мрѓа, новинар и уредник на вести во ТВ 24, 27 април 2017 година ќе биде датум што 
ќе ја потсетува колку професијата што ја избрала, всушност, може да биде опасна. Таа беше една од 
новинарките што одблизу се соочија со насилствата на „крвавиот четврток“, кога толпа народ упадна 
во Собранието. Ваквите ситуации во Македонија не се чести, но тоа не се единствените проблеми 
кога се говори за безбедноста.   

„Новинарството во Македонија не е безбедна професија. Секогаш има закани, притисоци, тужби, 
било да се од функционери во извршната, законодавната или во локалната власт. Лично сум имала 
и непристојни и сексистички коментари од дел од партиски поддржувачи и одработувачи, како и 
лични навреди од јавни личности што во одреден период биле блиски до една или друга политичка 
гарнитура. Во телевизијата се чувствуваме безбедно, но надвор, во Македонија, никогаш не е безбе-
дно за критичките новинари“, вели Мрѓа.34

И Владо Апостолов од порталот Призма го посочува истиот настан, 27 април 2017 година, како 
пример кога се говори за безбедноста на новинарките: „Ако ги видите сведоштвата, ќе забележите 
дека 90% од новинарите таму биле жени. Е, сега, дали тоа има врска со процената на редакциите или, 
пак, ете жените повеќе се задолжени да работат во Собранието, не знам. Ама и тоа е прашање само 
за себе, дали тоа значи дека има повеќе репортерки? Дали тие не напредуваат?“  

Небезбедноста на новинарската професија ја потврдуваат и новинарите што имаат критички ста-
вови кон власта или, пак, работат истражувачко новинарство. Мери Јордановска се вбројува меѓу но-
винарите што го критикуваа владеењето на ВМРО-ДПМНЕ, поради што беше мета на јавни навреди 
и дескредитации од претставници, но и од поддржувачи на тогашната власт. 

„Во мојата кариера се имам соочувано со голем број притисоци, кои не секогаш биле во форма 
на тужби. Пострашни биле оние закани и напади на мое дискредитирање како личност, жена и но-
винар, во случаи кога сум објавувала некоја голема сторија или сторија што засега одредена лич-
ност, па потоа сум се наоѓала на насловните страници од тогашните провладини медиуми додека 
ВМРО-ДПМНЕ беше на власт, во кои се тврдело дека ‘СДСМ ми купиле стан’, дека сум предавник, 
соросоид, па дури и лични навреди во кои сум била нарекувана со погрдни зборови на сексистичка 
основа. Тие клеветнички текстови од портали со нетранспарентна сопственост понатаму биле ци-
тирани и на националните телевизии, без никаква проверка на фактите и без да се побара втората 
страна“, вели Јордановска.35

Снежана Лупевска-Созен, која во изминатиот период од 2001 година до денес работи на еден од 
најуспешните проекти на истражувачко новинарство во Македонија, емисијата „Код“, се согласува со 
своите колешки дека професијата не е безбедна, не само за нив лично, туку и за нивните семејства.  

„Тужбите, заплашувањата, нападите и заканите се редовно присутни во мојата работа, како и оби-
дите за цензура, па и самата цензура. Немаме никаква заштита во однос на нашата или безбедноста 
на нашите семејства, ниту дома ниту на работа“, вели Лупевска-Созен. 

Нашата соговорничка Ирена Мулачка од редакцијата на неделникот Фокус потврдува дека нови-

33 Интервју со Мери Јордановска, новинар во БИРН/Призма, 20 септември 2018.
34 Интервју со Душица Мрѓа, новинар и уредник на вести во ТВ 24, 20 септември 2018.
35 Интервју со Мери Јордановска, новинар во БИРН/Призма, 20 септември 2018.
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нарите се честопати мета на закани и притисоци за тужби, а многумина веќе имаат и по неколку 
тужби. „Сепак, доброто во целата ситуација е што редакцијата секогаш стои зад новинарите и како 
морална и како финансиска поддршка“, вели Мулачка.36

Заканите и притисоците доаѓаат и преку социјалните мрежи, а често и анонимно. Арта Тахири, 
новинар и уредник во ТВ Алсат-М, и Ана Анастасовска од веб-изданието на Слободен печат потвр-
дуваат дека  добивале закани на социјалните мрежи и од некои портали без редакции.

„Сум имала политички притисоци од типот зошто си пишувала вака или онака или ‘кој ти го нара-
чал тоа?’ и сум трпела лични навреди на социјалните мрежи и на некои таканаречени портали пора-
ди објавени текстови и ставови“, вели Анастасовска. 

Во Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници не прават разлика меѓу лоши ус-
лови за работа за мажите и за жените новинари од ниту еден аспект – без оглед дали станува збор 
за безбедноста или дали работат во големи и влијателни медиуми. Велат, условите се еднакво лоши 
за сите. Таквиот став го делат и колегите Лирим Дулови од Коха и Горан Теменугов од ТВ Алсат-М. 
„Условите за новинарките се исти како и за нивните колеги. Имало случаи поради очекуван ризик да 
биде испратен новинар на настан. Но, тоа се исклучоци“, вели Теменугов, уредник во ТВ Алсат-М.37  

Меваип Абдиу од ТВ Коха од Тетово, пак, смета дека жените во регионот од каде што доаѓа, имаат 
попривилегирана состојба во однос на безбедноста: „На терен во нашиот регион жена новинар има 
посебен третман, а може слободно да се рече и отворени врати во секоја институција. Така што од 
аспект на безбедноста, сметам дека жените новинари се безбедни“.

Што се однесува, пак, до безбедноста на новинарките внатре во самите редакции, ниту еден од 
соговорниците, повеќето од нив со кариери подолги од 10 години, не се соочил, не бил сведок, ниту, 
пак, слушнал за случај на сексуално вознемирување на работното место. И Тамара Чаусидис потврду-
ва дека немало таков пријавен случај во Синдикатот, но додава дека тоа е јавна тајна.

„Иако нема пријавени случаи, имаме сознанија за сериозни ситуации на уценување на младите 
новинарки со сексуални услуги за напредок во кариера. Но, сѐ додека владее атмосфера на страв 
дека доколку проговорите ќе бидете стигматизирани и двојно виктимизирани, ниту една девојка или 
жена нема јавно да проговори“, вели Чаусидис. 

Харлем Дезир, претставникот на ОБСЕ за слобода на медиумите, беше дел од Конференцијата за 
медиуми од Југоисточна Европа, која се одржа во мај 2018 година во Струга. Конференцијата се одржа 
само неколку денови откако црногорската новинарка Оливера Лаќиќ беше мета на вооружен напад.

„Во изминатите месеци неколку новинари беа убиени во Европа, како Дефне Галиција во Малта, 
Јан Кучијак во Словачка, а оние што стојат зад тие напади не се изведени пред лицето на правдата. 
Таков е случајот и овде на Западен Балкан. Најпрвин мора да се отфрли какво било прикривање на 
случајот и да се стават сите сили на државата во служба на истрага на нападот на оваа новинарка и 
да се најде правда за Оливера Лаќиќ“, истакна Дезир.

Но, новинарите сами не можат да се соочат со насилството, бидејќи тоа е работа на властите, кои 
треба да гарантираат безбедност на новинарите во секоја од земјите на регионот. Надлежните ин-
ституции треба да го истражат секој напад и не само да го казнат извршителот на нападот, туку и оној 
што го нарачал.

Во анкета за состојбата на новинарството спроведена од ЗНМ38 во 2014 година, во која учествувале 
92 новинари, тие одговориле дека во односот со Владата, верските организации и големите компа-

36 Интервју со Ирена Мулачка, новинар во неделникот Фокус, 13 јуни 2018.
37 Интервју со Горан Теменугов, уредник на економска рубрика во ТВ Алсат-М, 15 јуни 2018.
38 ЗНМ, Aнкета за состојбата на новинарството, 2016. Скопје: ЗНМ. Достапно на: www.znm.org.mk/wp-content/  
 uploads/2016/03/Анкета-новинари-ЗНМ-септември-2014.pdf.
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нии често се соочуваат со јавна дискредитација, јавни навреди, говор на омраза и поткопување на пресумп-
цијата на невиност. Притоа, 35% од нив сметаат дека постои систематско следење придружено со постојани 
закани, а 62% сметаат дека политичките партии поттикнуваат најмногу страв и се закануваат со одмазда за 
објавена новинарска сторија наспроти религиозните заедници кои најмалку влијаат во контекстот.

Во декември 2017 година МВР и ЗНМ потпишаа Меморандум за соработка, во кој централно ме-
сто зафаќа зголемувањето на безбедноста на новинарите. Меморандумот предвидува изготвување 
протокол за известување од настани со висок ризик, кој ќе треба да им овозможи на новинарите да 
ги следат овие настани без да се загрози нивната безбедност. 

ЗАКЛУЧОК 

Македонското законодавство ги интегрира сите меѓународни документи и препораки што гаран-
тираат предуслови за родова и економска еднаквост на сите граѓани во различни општествени сфери, 
вклучително и во медиумската. Сепак, практиката во изминативе децении покажува дека законските 
и стратешките документи, со кои се поттикнува принципот на еднакви можности и еднакво учество 
на жените и на мажите во креирањето на програмските концепти и содржини или соодветно портре-
тирање преку медиумите на секое лице без оглед на неговиот пол, не се имплементираат соодветно. 

Според истражувањата, во централните вести на повеќе телевизии се забележува „силна родова 
асиметрија“ на мислењата, на консултираните извори или на оние што ги подготвуваат вестите. Но-
винарките се побројни од своите машки колеги во медиумите, меѓутоа на уредничките, директорски-
те и управувачките позиции доминираат мажите. Иако новинарството важи за „женска професија“, 
на жените им е многу потешко да напредуваат во кариерата. И покрај тоа што нашите соговорници 
се согласуваат дека полот не е причина или пречка за напредок во кариерата, тие немаат конкретно 
објаснување зошто е мал бројот на сопственички или на менаџерки на медиуми. Причините веројат-
но треба да се бараат во индивидуалните вештини и други знаења за повисок менаџмент, работната 
средина што е понаклонета кон мажите, во културолошките фактори што ги ограничуваат жените 
потешко да напредуваат до повисоките позиции, како и во влијанието на поширокиот контекст – со-
цијалните, политичките и економските структури. На ова се надополнува и податокот дека на мали и 
сиромашни пазари како во Македонија, каде што има многу медиуми што тешко преживуваат на па-
зарот, редакциите се мали и „кубурат“ со кадар. Поради малубројноста на редакциите, медиумските 
работници понекогаш извршуваат повеќе различни задачи, што се одразува на нивните можности за 
доусовршување, дообразување и специјализација.

Пропорционално со бројноста на новинарките во редакциите, и на студиските програми по нови-
нарство повеќе се запишуваат жени. Меѓутоа, според статистичките податоци, и тоа не е предуслов 
за напредок во кариерата, особено што во редакциите има и многу новинар(к)и што немаат заврше-
но образование поврзано со новинарство, медиуми и комуникации. 

Самата професија новинарство станува сѐ повеќе неатрактивна за младите генерации, за што при-
донесуваат и ниските плати и недоволно безбедните услови за работа. Во недостиг на точни ста-
тистички податоци, интервјуираните новинари посочија дека платите на новинарите се генерално 
мали и дека тука нема разлика дали станува збор за жени или за мажи. Платите на новинарите и на 
новинарките, како и на уредниците и на уредничките, се изедначени. Загрижува податокот дека 54% 
од медиумските работници и новинари се вработени на неопределено време, што значи дека постои 
можност секој петти вработен во медиумите да биде отпуштен во кој било момент.

Иако безбедноста на новинарите, барем според статистичките податоци, е генерално подобрена 
во 2018 година, соговорниците во истражувањето и натаму сметаат дека новинарството воопшто не е 
безбедна професија, наведувајќи ги како примери не само тужбите туку и дискредитирањето, лични-
те навреди, сексизмот, заплашувањата, заканите, како и цензурата.Поради неможноста новинарите 
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сами да се справат со оваа ситуација, потребен е засилен ангажман од надлежните институции, кои 
треба да ја гарантираат безбедноста на новинарите, да го истражат секој напад, но и да го казнат и 
извршителот и нарачателот на делото. 

Структурната положба на новинарките и на другите жени што работат во медиумската индустрија 
во Македонија треба да се унапредува во насока на отворање можности за професионален и кари-
ерен развој, за подобрување на економските и безбедносните услови за работа, како и за елими-
нирање на општествените и културолошките предрасуди кон жените вработени во медиумите или 
застапени во медиумските содржини.
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