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Новинарството во ЈИЕ: свесни за 
етичкиот кодекс, но...

Истражувањето насловено како „Етиката и новинарството во регионот 
на Југоисточна Европа“, поддржано од Мрежата за професионализација на 
медиумите во земјите од Југоисточна Европа (СЕЕНПМ), беше спроведено 
во периодот меѓу март и јули 2005 година со цел да се направи компаративна 
анализа на новинарската професија во време на транзиција, политички тензии и 
изборни борби. Беше употребен модел на длабинско истражување со тематски, 
лице в лице интервјуа. Прашањата беа подготвени претходно, а одговорите се 
даваа во слободна форма. Истражувањето во рамките на проектот на СЕЕНПМ 
„Етика и новинарство“ истовремено беше спроведено од следниве центри:

Центар за медиуми - Белград, Србија

Центар за развој на медиумите - Софија, Бугарија,

Медија план институт - Сараево, Босна и Херцеговина

Албански институт за медиуми - Тирана, Албанија

Меѓународен центар за едукација на новинари - Опатија, Хрватска

Македонски институт за медиуми - Скопје, Македонија

Главната цел на истражувањето беше да се идентификува заедничка стратегија 
за подобрување на новинарската професија врз основа на оценетата ситуација. 
Истражувачите се обидоа да откријат до колкав степен новинарите се свесни за 
етичкиот кодекс, дали дејствуваат во согласност со него и дали се приклонети кон 
критикување на другите поради кршење на правилата. Истражувачите се обидоа 
да одредат дали новинарите биле жртви на околностите, внатрешнополитички 
борби, присилна лојалност, правичност по сопствено убедување или, генерално, 
лош вкус. Тие, исто така, се обидоа да откријат дали и зошто постои морална 
ерозија во медиумите.

Современоста во новинарската професија
Слободата на информирање и квалитетно новинарство во медиумите во 

Југоисточна Европа се отворени за дискусија и дебата. Оцената варира од 
„задоволителна“ до „полоша од кога било“. Сепак, повеќето учесници веруваат 
дека полека се подобруваат нештата.

Следниве забелешки од истражувањето ја илустрираат тажната состојба на 
професионалните и на етичките стандарди во новинарството во Југоисточна 
Европа: новинарите се склони кон објавување нерелијабилни информации; често 

•

•

•

•

•

•
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цитираат анонимни извори; не ги објавуваат секогаш исправките (симптоматично, 
еден од новинарите рече дека не го објавил демантот, бидејќи оригиналната 
информација била толку непрецизна и неточна што тој ги информирал 

читателите на индиректен начин). Новинарите, 
исто така, често ја префрлаат одговорноста за 
точноста на информацијата на изворите и ретко 
реагираат на очигледни лаги што ги слушаат за 
време на интервјуата. Наместо да поставуваат 
прашања, новинарите кимаат со главите за време на 

интервјуата, вели еден од уредниците, кој го смета таквото интервју за „епско“.

Медиумите често ги прекршуваат човековите права, имено, човековото 
достоинство и претпоставката за невиност. Главната причина за таквите кршења е 
сензационализмот, но и дилетантизмот. Новинарите 
ги објавуваат имињата на малолетните жртви или на 
злосторниците поретко отколку порано, но речиси 
секогаш ги објавуваат целите имиња на нивните 
родители. Еден од новинарите раскажа како правел 
сторија за едно силувано девојче кога нејзината мајка се појавила пред неговиот 
фотоапарат и го фатила девојчето за рака. Тој направил фотографија и ја искористил 
во својата сторија. „Направив ужасна грешка“, вели тој.

Во медиумите во Југоисточна Европа ретко може да се најде точна информација 
дали некој е осуден или само осомничен, уапсен или притворен. Физичките и 
менталните хендикепи понекогаш се спомнуваат со цел да се наруши угледот, да 
се создаде сензација или само да се исмее некоја личност. Споменувањето на 
етничкото потекло на индивидуата често се користи во две цели - да се укаже дека 
некој е „лош“ или да се прикаже нацијата преку индивидуата. Подобрувањата се 
видливи, но најмалку за Ромите.

Иако е завршено времето на доминантна политичка контрола над медиумите, 
медиумите и новинарите во Југоисточна Европа сè уште се под притисок на 

политичарите и на сопствениците на медиумите. 
Политичарите и сопствениците се обидуваат да влијаат 
врз јавното мислење и да ги заштитат своите сопствени 
интереси, најчесто комбинирани политичко-финансиски 

интереси, со користење на новинарите и медиумите, зборот ‘притисок’ и зборот 
‘влијание’ биле употребени повеќе од 70 пати во анализата на одговорите добиени 
од 180 новинари од регионот.

Политичарите влијаат врз медиумите на две нивоа: тие ја користат својата 
службена положба за да наметнуваат авторитет (доколку се на власт) или им 
нудат некаква корист на новинарите - материјал што би го користеле (извори на 
информации) или добиен материјал. Новинарите се вплеткуваат со политичарите 

Лаги и кимање 
со глава - 
мрзеливост 
или незнаење?

Лош вкус, 
брзање или 
тенденциозност? 

Притисок или 
„тајни врски“
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на многубројни начини - тие даваат совети или посредуваат меѓу политичарите: 
„Ја направив кампањата токму на начинот на кој сакав!“ Сè уште постојат „тајни 
врски“ меѓу новинарите и политичарите како некаков вид реликт на делењето на 
моќта. Некои од интервјуираните индиректно посочија на ова - блиски врски со 
политичарите сè уште можат да импресионираат некои новинари.

Сопствениците обично ги користат најпогодните средства за притисок што 
им се на располагање - новинарите работат за нив, а не обратно. Сопствениците 
често или им даваат директни наредби на новинарите или користат „помеки“ 
методи да побараат од новинарите да ги промовираат нивните приватни интереси 
или интересите на политичките групи со кои се тесно поврзани. Очигледно е дека 
медиумите стануваат „надвладеани од новата сила – парите“.

Во обата случаја, главниот уредник понекогаш дејствува како посредник за 
овој вид влијание или преку издавање директни наредби или со користење на 
познатата „уредувачка политика“. Според сведоштвата на новинарите, средствата 
за притисок варираат од неприкриени директиви со цел или да се избегнат или 
да се промовираат одредени субјекти кога тоа е во интерес на политичарите или 
на бизнисмените (обично не е од јавен интерес), па сè до „помеки“ средства, како 
што се сугестии и совети. Интервјуираните новинари велат дека политичарите 
„секогаш се жалат“ и канцелариите на уредниците сè уште примаат телефонски 
повици од политичарите кои им се закануваат на новинарите („тој викаше и ми 
се закануваше“). Сега бизнисмените го прават истото тоа – „тој беше лут иако не 
ни се закануваше“. Ситуацијата станува уште покомпликувана кога се совпаѓаат 
политичките и бизнис-интересите, на пример, кога медиумите ги промовираат 
интересите на политичарите кои можат да имаат влијание врз сопственичката 
структура во тој одреден медиум. Постои генерална согласност дека притисокот 
се зголемува за време на изборите.

Аналитичарите, исто така, обрнаа внимание на неколку примери на криминалци 
или криминални и мафијашки групи што им се закануваат на новинарите, па дури 
и ги доведуваат во опасност нивните животи.

Новинарите не му се спротивставуваат на притисокот - деградирање 
на професијата

Новинарите ретко му се спротивставуваат на притисокот. Преовладува 
стравот да не се изгуби работата. Новинарите понекогаш свесно ги нарушуваат 
професионалните принципи за да ја задржат својата работа. Само неколкумина 
рекле дека попрво ќе дадат отказ. Тие не објавуваат негативни информации за 
своите „патрони“ или „пријатели на куќата“, туку ја форсираат позитивната слика. 
Понекогаш ја избегнуваат одговорноста, не потпишувајќи ги нивните написи. Некои 
национални извештаи укажуваат на повторно појавување на самоцензура.
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Како да се преживее - конфликт на интереси

Една од најсериозните закани за новинарскиот професионализам е дека 
тие се неплатени и често се присилени да имаат дополнителна работа, обично 
во тесно поврзани области. Бидејќи поминуваат многу време во близина на 
политичарите, новинарите често работат (дури и истовремено) во канцелариите 
за односи со јавноста на државните официјални лица или во политичките 
партии, особено во партиските штабови за време на изборната кампања. Како 
последица на тоа, тешко е да се избегне конфликт на интереси. Фактот што за 
само петнаесетина дена новинарите можат да ја заработат својата двомесечна 

плата често се користи како изговор, но, сепак, 
таквото однесување е прекршување на етичките 
стандарди.

Ова е гледиштето на еден искусен новинар 
кој суштински ја резимира значајната и сè 
поважна причина за кршењето на новинарските 
принципи. Уште еднаш, парите се главниот мотив. 
Новинарите ги продаваат вестите за пари и шират 

прикриена пропаганда. За некои од нив, собирањето реклами е во описот на 
нивното работно место. Новинарите често добиваат помалку или повеќе вредни 
подароци и платени патувања. Еден од интервјуираните вели дека новинарите 
на една презентација на една компанија за увоз на автомобили речиси започнале 
меѓусебно да се тепаат околу дваесет часовници кои биле наменети за нив како 
подароци, бидејќи немало доволно часовници за секого. Колку подароците, 
бесплатните патувања и џепарлакот влијаат врз новинарите да ги промовираат 
своите донатори преку медиумите? Новинарите ретко признаваат дека се 
корумпирани, но речиси сите можат со прст да покажат кон колегите од истиот 
медиум или од други медиуми.

Новинарите ја деградираат својата сопствена професија често „туркајќи“ 
информација која е во нечиј интерес, игнорирајќи ги оние што не се, објавувајќи 
нерелијабилни информации, толерирајќи лаги и злоупотреба на човековите 
права и човековото достоинство (често се извршители на такви прекршувања).

Зошто новинарите ги злоупотребуваат професионалните и етичките 
новинарски принципи?

Нивното алиби: Ова е единствениот начин да ја задржам мојата работа!... 
„Правила на пазарот“... „Тоа ја погодува емоционалноста, привлекува публика 
и ги продава весниците“...

Сепак, ако новинарството е професија, а не само работа, ако постои 
разлика меѓу продавањето паста за заби и продавањето информации и бидејќи 
не можете да купите нелегална дрога во обична продавница за зеленчук и 

„Новинарите 
порано беа 
социополитички 
активисти. 
Денес тие се 
пропагатори“
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овошје, што може да се направи за да се подобри состојбата на медиумите и 
новинарството во Југоисточна Европа?

Како да се подобрат медиумите и новинарството

Препораки:

1. Притисокот врз медиумите и новинарите може да се намали ако 
интересите и сопственоста (финансиско и политичко влијание) се целосно 
транспарентни.

2. Медиумските активности на слободниот пазар мора да бидат подложни 
на потребната самоконтрола, мора да се почитуваат фундаменталните 
хуманитарни принципи и основните етички правила, медиумите треба 
да ги заштитат општите социјални и морални норми. Слободниот пазар 
не смее да стане алиби за злоупотребата на новинарските принципи. 
Сензационализмот не е од јавен интерес. Слободниот печат е задолжен 
да ракува праведно со информациите и да се воздржува од нивно 
претворање во сензација.

3. Треба да се создадат независни регулаторни тела, а улогата на постојните 
треба да се зајакне во рамките на професијата. Тие треба да станат 
гаранција за придржувањето до новинарските стандарди.

4. Новинарите треба да се изборат за институционална рамка што ќе ги 
обврзе сите учесници во медиумскиот бизнис - новинари, сопственици на 
медиуми и политичари - да ги почитуваат професионалните стандарди и 
етиката. Тие треба да ја инвестираат сопствената енергија во оваа кауза 
и да добијат помош од адвокатите и од одговорните јавни лица.

5. Новинарските кодекси на однесување треба да се подобрат и да се 
промовираат. Ова прашање треба константно да се дискутира во 
медиумите и во новинарските организации. Внатрешните етички кодекси 
установени во секоја редакција можат да бидат корисна алатка за 
зајакнување на етичките стандарди.

6. Едукацијата на новинарите треба да се подобри1: неопходни се специјални 

1 Земајќи го предвид сето ова, препорачуваме СЕЕНПМ-мрежата да организира 
специјална програма за обука преку серија работилници и дискусии што ќе овозможат 
новинарите да ги идентификуваат и да се соочат со најчестите етички предизвици 
вградени во нивната работа. Внимателно дизајнираните работилници, со реалистичка 
презентација на етичките предизвици со кои би можеле да се соочат и во уредувачките 
канцеларии и на теренот треба да ги направат новинарите осетливи за етичките 
стандарди, да ги зајакнат механизмите за саморегулација и да ги предупредат за 
можните штетни последици од неодговорната и од непрофесионалната работа.
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курсеви и обуки, не во форма на кратки и спорадични обиди, туку во форма 
на постојана едукација во уредувачките канцеларии и како специјално 
изготвени курсеви и обуки.

(Заедничкиот извештај и листата заклучоци беа усвоени на Постистражувачкиот 
координативен состанок одржан во Тирана во јули 2005 година, на кој присуствуваа 
националните координатори од земјите што го спроведоа истражувањето)
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Етика - Македонија на крајот од 
транзицискиот период

Новинарството во Македонија во изминатите петнаесет години транзициски 
период доживува подеми и падови: осамостојување, континуирана социјална 
и економска криза, атентат на претседател, нови балкански војни, косовски 
конфликт, воена криза во земјава во 2001 година итн. 

Во првата половина на 2005 година, еден од уредниците на највлијателниот 
дневен весник во земјава2 изјави дека „македонското новинарство се наоѓа на 
крајот на транзицискиот тунел - светлото веќе е видливо”. Оваа констатација 
се базира на постојано зголемување на медиумскиот пазар во земјава, но и на 
видливиот развој на печатеното новинарство (зголемени тиражи, појавување на 
нови весници...). Во исто време, се случува „пролет” на новинарската издавачка 
дејност, односно по многу сушни години, излегоа неколку современи изданија�. 
Прв пат во Македонија се имплементира современо и долгорочно новинарско 
образование врз основа на принципот „учење преку работа“.4

Сепак, и покрај сите овие параметри, многу тешко може да се одговори 
на прашањето - дали се наоѓаме во историски момент за македонското 
новинарство?

Индиректниот одговор го нуди оваа анализа изработена од Македонскиот 
институт за медиуми (МИМ) во рамките на проектот „Етика во новинарството во 
Југоисточна Европа“. За потребите на проектот, МИМ спроведе истражување 
кое опфати 30 новинари (уредници и репортери) од највлијателните медиуми 
во земјава. Анкетирани се новинари кои имаат од три до 30 години работно 
искуство. Меѓу интервјуираните има уредници, директори на информативни 
програми, но и млади репортери. Сите тие одговорија на 33 прашања со кои 
се навлегува во секојдневјето на новинарската практика, а нивните одговори се 
основа за извлекување на заклучоците и за лоцирање на состојбите наведени во 
анализата.

Прашањата на кои се бараше одговор од новинарите се поделени во три 
тематски групи: новинарите и политиката; новинарите и парите; и новинарите и 
елементарните етички правила.

Основната цел на ова истражување е да ги забележи трендовите - негативни 
и позитивни - во новинарството во Македонија, но и да понуди препораки за 
подобрување на севкупните медиумски состојби.

2 Бранко Героски - Дневник, промоција на книгата “Биди новинар“, aприл 2005.
3 „„Пишување за електронски медиуми“, „Пишување за печатени медиуми“ - МИМ, 

mарт 2005 : „Биди новинар“ - Матицаарт 2005 : „Биди новинар“ - Матица македонска, aприл 2005aприл 2005прил 2005
4 Едногодишна школа за новинарство - МИМ, 2004/2005
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НОВИНАРИТЕ И ПОЛИТИКАТА

Мешање на политичкото известување со учество во 
разни органи и тела

Во Македонија има многу новинари кои покрај новинарската работа, паралелно 
вршат и некоја друга функција, но тоа најчесто се држи во тајност. Од анкетира-
ните, малкумина извршуваат и други „дополнителни” функции, пред сè во невла-
диниот сектор. Овие функции индиректно ги користат при вршењето новинарски 
задачи, служат и при вршењето новинарски задачи на нивните колеги кога им 
е потребно воспоставување контакт со одредени луѓе. Но, сите знаат за бројни 
примери од практиката, дури и во сопствената новинарска куќа, за ангажман не 
само во невладиниот сектор, туку и во политичките партии, во изборните шта-
бови (за време на избори) во односите со јавноста, па дури и за таканаречени 
советодавни улоги на новинарите во политичките партии. Официјално, тоа никој 
не го работи, но, неофицијално, иако се молчи, во новинарските кругови се знае 
кои се тие новинари. Има и такви кои јавно се декларираат и кажуваат дека, на 
пример, покрај на телевизија, работат и како портпароли во некоја институција. 
Последен пример за тоа е Бране Стефановски, уредник во ТВ 4, но паралелно и 
портпарол на „Електростопанство на Македонија“, а многу често се споменуваат 
и двајцата главни и одговорни уредници на ТВ Сител и на ТВ Канал 5 за нивни 
многу блиски односи со одредени политички структури.

„Кога зборуваме за материјалниот интерес и новинарството, пример 
на чудно однесување е Драган Поповски, уредник во Телевизија Сител, кој е 
уредник на вести и во исто време работи за 'Балкан стил'“. 

(Уредник, ТВ, 12-годишно искуство)

Меѓу новинарите се зборува за таканаречени парт-тиме договори или договори 
за дело, за списоци на новинари што добиваат пари од различни министерства 
или институции, потоа новинари кои истовремено се на официјални портпаролски 
листи и поврзани со приватни компании, новинари и главни и одговорни уредници 
што работат во интерес на одредени политички структури. Тоа го работат од 
личен интерес, за пари или за одредена позиција, без емоции и политички сим-
патии, како извор на информации за себе и за потребите на медиумот во кој 
работат. 

„Познавам новинар кој по завршување на една прес-конференција на 
политичка партија, пренесуваше информации на спротивната политичка 
партија. Исто така, познавам новинар кој работи во аналитички центар на 
една политичка партија“. 

(Новинар, ТВ, 5 -годишно искуство)
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Исклучоците се ретки и инцидентни, односно некој истовремено да врши нови-
нарска и некоја друга професија и во двете да биде наполно професионален. 

Неформалните контакти на новинарите со политичарите и со бизнисмените 
се секојдневје во македонското новинарство. Секој новинар има свои извори во 
политичките партии или во јавните институции што ги користи и на кои влијае 
професионално или пријателски - неформално. Но, најчесто нивните ставови и 
совети се користат за општо сондирање на мислењето за одредени прашања и 
проблеми. Некои го прават тоа по пријателска линија, некои по партиска, некои 
за пари, а некои едноставно за да остават добар впечаток. Има и такви кои не 
само што даваат совети или процени за одредена ситуација, туку и директно се 
мешаат во работата на политичките партии. Сепак, многу поголемо е влијанието 
што го остваруваат новинарите со своите текстови објавени во медиумите 
и го сметаат тоа за вистински начин за зацврстување на улогата на медиуми-
те во креирањето на јавното мислење, а како рефлексија на однесувањето на 
политичките партии. 

Во практиката новинарите често се јавуваат и како посредници помеѓу 
политичките субјекти, особено кога станува збор за коалиции на политичките 
партии за време на изборните кампањи. Анкетираните новинари го објаснуваат 
тоа на следниов начин: македонските политички партии немаат идеологија, па 
така новинарите не посредуваат поради идеологија, туку затоа што сакаат да 
се чувствуваат моќни. Тоа го прават од личен интерес или за пари. Тие уживаат 
да бидат во врвот на политиката и да влијаат во донесувањето на одлуките. 
Во суштина, преку нив се испраќаат пораките и се опипува пулсот кај другата 
политичка страна. 

Има ли политичко наведување во известувањето, притисоци, уцени, 
диктати? 

Медиумите во Македонија функционираат под директно влијание на поли-
тичките, економските и други интереси. Речиси зад секој медиум стои одредена 
економско-политичка групација и интерес што го диктира начинот на известување 
и обработка на темите. Некои се обидуваат да се затскријат зад објективното 
информирање, други, пак, сосема отворено го прават тоа. Најочигледен пример 
за тоа е Телевизија А1, која поради директното влијание на сопственикот врз 
уредувачката политика, само за една година ја имаат напуштено главниот и 
одговорен уредник и неколку новинари-уредници. 

„Последниот пример кога двајца новинари ја напуштија ТВ А1 се случи 
поради притисок и влијание на сопственикот на телевизијата. Вообичаено 
уредникот и сопственикот се лицата кои прават притисок на учтив и 
културен начин“.

(Уредник, ТВ, неделен магазин, 20-годишно искуство)
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Канал 5 и ТВ Сител имаат сопственици - лидери на политички партии и 
дури и обичните граѓани лесно го препознаваат нивното влијание не само 
врз уредувачката политика, туку и директно врз начинот на информирање за 
одредени актуелни политички настани. 

„Сите знаат дека ТВ Канал 5 е во сопственост на синот на БС. Во една 
пригода, БС нè повика сите новинари на состанок и ни рече дека иако никогаш 
порано не барал услуги од нас, сега мораме да и помогнеме на ВМРО-Македонска 
на претстојните избори“. 

(Репортер, ТВ, 8-годишно искуство)

Така, колку и да се инсистира на придржување до новинарските стандарди, 
во практиката постојат бројни прашања, особено од сферата на економијата 
и на политиката што не можат да избегнат цензура, па дури и „комерцијална 
прохибиција” и ограничување на слободата на информирање. За да можат да 
опстанат финансиски, медиумите мораат да внимаваат директно и отворено да 
се воздржат од критики спрема оној од кого добиваат реклама. 

Како се дисциплинираат медиумите? Одлуката дали и како ќе се трети-
раат одредени прашања зависи од политичките и од економските интереси 
на сопственикот, односно од главниот и одговорен уредник на медиумот. Тоа 
неретко е услов што им се поставува на новинарите кога стапуваат на работа 
во некоја редакција (особено телевизиска), а и подоцна кога во нивните текстови 
се допишуваат цели реченици или од нив се бара да се потпишат зад однапред 
изготвени и нарачани текстови. Исто така, на новинарите директно или индиректно 
им се сугерира да пишуваат или да не пишуваат за некој настан. Пријателски со-
вети и убедување стигнуваат и од уредникот и од функционери на политички пар-
тии дека би било добро критиките за нив да бидат поблаги, дека не е добро сега 
нешто да се објави оти ќе се предизвикаат негативни ефекти. Има многу случаи 
кога сериозни теми се премолчуваат поради тоа што се врши притисок од силни 
политички и економски кругови. Не се пишува ни за одредени фирми, бидејќи тие 
се рекламираат во медиумот, што подоцна преминува во автоцензура. Ретки се 
новинарите што не го почувствувале тоа на своја кожа, а особено помладите кои 
поради неискуство не умеат да се одбранат од влијанието на уредникот или од 
„советите” на постарите колеги. Сопствениците реагираат за да ги заштитат своите 
интереси, а новинарите доколку не ги почитуваат нивните барања, неретко се сме-
нети од функцијата или, доколку имаат можност, заминуваат во друг медиум. 

„Обично ги менувам медиумите. Тоа ми се случило двапати. Едноставно им 
кажувам дека не можам да пишувам на таков начин“. 

(Новинар, 31-годишно искуство)

Интересот на сопственикот е примарен дали за нешто ќе се информира или 
не и од кој агол. И тој и новинарите редовно се соочуваат со различни реакции, 
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интервенции и притисоци да се објави или да не се објави одредена тема. 
Реагираат сите - политичари, бизнисмени, јавни личности и тоа од сите сфери: 
од културата, музиката, спортот, па дури и обични граѓани, без разлика дали се 
во право или не, едноставно не прифаќаат други аргументи. Нивната реакција е 
различна: понекогаш културна и тактична со забелешки на професионалноста на 
новинарската работа, почесто бурна, агресивна и гневна со закани и со тужби, а 
не ретко следува и понуда за подмитување. 

Како реагираат новинарите? 

Различно, зависно од нивниот личен и професионален интегритет, работното 
искуство и економската ситуација. 

Дали новинарите се вовлечени во политички пресметки?

Тоа особено е практика за време на изборите. Лесно се забележуваат теми 
тенденциозно обработени токму за време на изборните кампањи, а нивното 
објавување е така темпирано што не остава простор за соодветна реакција што 
е особено значајно кога станува збор за девалвирање и скандализирање на 
политичкиот противник. Во оваа игра се вклучени и медиумите и новинарите, 
пред сè, поради бизнис и политички интерес на медиумот. Одлуката или при-
чината за тоа дали нешто ќе се објави или не зависи од политичката определба 
на медиумот, блискоста до една или до друга политичка опција или уредувачка 
политика, од финансиската спрега меѓу сопственикот на медиумот и политичката 
партија. 

„Доколку се земе предвид дека сопствениците на Сител и на Канал 5 се 
членови на политички партии (претседатели), и тие телевизии мораат да ги 
штитат тие интереси. Сопственикот, пак, на А1 има свои бизнис-интереси 
што ги штити со телевизијата, Телма, исто така, има свои интереси“.

 (Новинар, ТВ, 12-годишно искуство)

Некаде новинарите го прават тоа несвесно, особено помладите, но редакцијата 
знае за тоа. Има и редакции кои се дел од изборниот штаб на некоја политичка 
партија. Вообичаено е во текот на изборната кампања новинарите „под рака” 
да добиваат информации за објавување од некој политички субјект, учесник во 
кампањата. Но, има и медиуми кои тенденциозно собираат (валкан) материјал со 
кој потоа, за време на кампањата, ќе се дискредитира некој политички противник, 
што на одреден начин, сепак, е диригирано од некоја политичка структура која 
употребува или злоупотребува одредени новинари или медиуми. 
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Како се решаваат судирот на ставови и различните политички 
определби?

Искуствата се различни. Едни велат дека немаат спротивставени мисле-
ња во медиумот во кој работата, други дека во случај на судир на ставови не 
премолчуваат, туку го кажуваат своето мислење, дебатираат, но тоа останува во 
рамките на медиумот, трети дека нивниот медиум функционира по принципот на 
форум на различни мислења за различни прашања кои како такви преку прилози 
им се пренесуваат и на граѓаните. Не се малобројни и оние што се мошне огор-
чени и сметаат дека има многу недоразбирања во нивната новинарска куќа, но 
нема доволно слобода за изнесување на сопствените ставови, што се одразува 
на квалитетот на работата. 

На оние што отворено ќе се судрат со ставот на медиумот за одредено праша-
ње неретко им се случува и нивните прилози (коментари) да не бидат објавени, 
туку прилозите на колеги кои се во „духот” на уредувачката политика. Така, 
едни стануваат привилегирани во однос на другите, особено оние „послушни-
те” или заслужните (блиски до одредени политички структури) кои и соодветно 
се наградуваат за тоа. Сепак, личниот интерес на сопственикот на медиумот 
има клучно влијание на тоа дали нешто ќе се објави или не: ако од одредени 
прилози зависи платата на новинарите, тогаш тие едноставно се селектираат и 
се цензурираат. 

За да се биде добар новинар, нужно е да не се дозволи личните убедувања 
или симпатии спрема одредена политичка партија или опција да влијаат на нови-
нарската работа. Најлошо е кога на новинарите им се наметнуваат ставови од 
повисоко ниво - тоа секогаш завршува со конфликт. Има примери кога главниот 
и одговорен уредник знае да и го наметне своето мислење на целата редакција, 
така што новинарите имаат чувство дека тоа што го работат е вистина, а всушност 
се манипулира со нив. Конечно, од новинарот зависи колку е решителен да го 
брани ставот или да попушти под притисок на уредникот, а реакциите обично се 
сведуваат на отворени разговори, мини-дуели, убедувања. Тоа е добро, бидејќи 
на тој начин јакне демократијата во медиумот. 

Но, не можат да се скријат информациите. Ако не се објават во еден медиум, 
ќе се објават во друг. Тоа е доброто во конкуренцијата во медиумскиот простор. 
Можеби токму поради тоа нема новинар кој не реагира кога неговите политички 
или идеолошки преференции не се согласуваат со оние што преовладуваат во 
медиумот во кој работи. Конечно, денес во едно демократско општество секој 
има право отворено да го искаже своето мислење колку и да е различно од 
другите. Тоа е натпревар на идеи. Некои го кажуваат своето мислење, други се 
обидуваат да ги разубедат колегите, трети строго се држат до професионалните 
стандарди, некои отвораат расправа за различни спротивставени прашања и 
проблеми со колегите, а некои го кажуваат своето мислење и бурно реагираат. 



1�

Македонија

Не се ретки и оние кои под притисок да форсираат само одредена политичка 
опција, ја напуштиле новинарската куќа. 

Дали политичката определба оди на сметка на фактографијата?

Практика во македонското новинарство е да не се проверуваат партиските сооп-
штенија (со потпис и печат на партијата) и изјавите дадени на прес-конференции. 
Тоа се подразбира дека е одговорност на партијата. Ако се обвинува или 
навредува некоја личност, тогаш се прашува и другата страна што мисли за 
тоа, додека информациите кажани во доверба, а се однесуваат на некој друг, 
се проверуваат секогаш. Ако новинарот се повикува за одредена информација 
на повеќе од еден извор, тогаш се знае дека е проверена информацијата. Тоа 
е професионален однос спрема работата, но зборува и за кредибилитетот на 
медиумот. Новинарите сметаат дека секогаш треба да се проверува точноста 
на информацијата. Без оглед на изворот, одговорноста е двојна: и на оној што ја 
дава информацијата и на оној што ја пласира. 

Новинарите се согласуваат со тоа дека во медиумите е присутна т.н. 
„прикриена пропаганда”, што лесно се препознава преку нарачани интервјуа 
или изјави. Но, кога станува збор за медиумите во кои работат, анкетираните 
новинари нагласуваат дека не се случило, на пример, во нивната куќа да се об-
јави интервју по нарачка. Сепак, генерално, во Македонија тоа е практика и се 
прави од различни интереси - политички или економски и го има секаде - и во 
електронските и во печатените медиуми. Се објавуваат информации коишто 
не се вредни за објавување и тоа многу често на сметка на други информации. 
Поширокиот интерес зависи од сопственикот и од уредувачкиот колегиум на 
медиумот, односно сите работи се од нечиј интерес. Исто така, тоа е практика кај 
оние што имаат маркетиншки договори со медиумот, оние што плаќаат реклами 
и за тие компании се прават афирмативни прилози. Претежно таквите облици на 
прикриена пропаганда се пласираат поради економските интереси на медиумот. 
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НОВИНАРИТЕ И ПАРИТЕ

Дали редакцијата (уредниците, сопствениците) врши притисок на но-
винарите да работат против својата совест? Има ли исполнување на 
желбите на сопственикот?

Колку и да се чини недопустливо, од новинарите често се бара да промовираат 
одреден економски или политички интерес. Тоа е присутно во сите медиуми 
што се во сопственост на бизнисмени или лидери на политички партии. Според 
анкетираните, зависноста оди дотаму што дури 90% од новинарите пред 
да ги објават информациите прво се јавуваат на својот газда. Интересот на 
сопственикот на медиумот секогаш е на прво место. Ако тој поседува и друг 
бизнис, медиумот ќе го користи и за негово промовирање како можност за 
зголемување на профитот. Сите новинари знаат за таквите барања од деловна 
природа и знаат дека за реализација на ваквата уредувачка концепција мора 
секогаш да има простор. Оние што не се согласуваат со тоа и сметаат дека тоа 
не е новинарство туку „рекетарство“ го напуштаат медиумот. 

Во исто време, новинарите, покрај новинарската, вршат и разни активности 
од комерцијален карактер: во разни подлисници на приватни бизнис-фирми 
(најчесто економски), во проекти на невладини организации, во владини кампањи 
(на пример, за децентрализација, меѓуетнички односи и сл.) или во хуманитарни 
акции. Интересот и на новинарите и на сопствениците е ист - финансиски. За 
првите тоа е можност за подобрување на малите месечни примања, а за вторите 
можност за обезбедување дополнителни средства за реклами. Не се ретки 
медиумските куќи во кои наместо маркетинг-службите, новинарите се тие што 
носат реклами за да земат процент за својот економски интерес. Притоа, никој не 
помислува колку тоа ја ограничува слободата на новинарот и новинарството. 

За потребите на новинарството се користат и различни ПР-материјали, факти, 
фотографии со цел да се подобри квалитетот на информацијата што и се пласира 
на јавноста. Денес е вообичаено сите сериозни фирми да имаат свои Интернет-
страници на кои, меѓу другото, и се рекламираат себе си, а она што најчесто го 
користат новинарите се фактите што ги пласираат за нив. Без разлика на тоа за 
каква кампања или акција станува збор, од каде доаѓа, од приватна фирма или 
од владина институција, материјалите најнапред се проверуваат и дури потоа се 
објавуваат. Но, во Македонија има и ПР-агенции со своја мрежа на новинари на 
кои им плаќаат по некој денар, а тие објавуваат информации за нивни клиенти. 

„Никогаш не сум била вклучена во маркетинг. Но, било барано од мене и 
секогаш сум одбивала“. 

(Новинар, ТВ, 5-годишно искуство)
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Има ли прикриено огласување?

Во медиумите во Македонија не само што постои видлива разлика помеѓу 
редакциските содржини и комерцијалните огласи туку и се инсистира на тоа. Она 
што е комерцијално се издвојува и како такво е обележано, иако има примери 
на комерцијални информации мошне вешто „скроени” кои не можат да се 
разликуваат од редакциските содржини.

Речиси не постои пропаганден материјал што не се пласира и во класична 
новинарска форма. Новинарите толку се изверзирани што дури и од обичен оглас 
се во состојба на направат цело мало истражување. Тематски, тоа се различни 
афирмативни текстови, почнувајќи од работата на некоја туристичка агенција, па 
до написи за приватна фирма зад која стои конкретна политичка партија или за 
фирма со која соработува медиумот. Колку е помал медиумот, толку е поголем 
ризикот да се пресекува таа линија помеѓу огласувањето и информирањето. 

Новинарите и медиумите сами им се нудат на политичарите и на бизнис-
мените. Формите и облиците се различни, некогаш отворени и директни, а 
некогаш суптилни и прикриени. Оние што јавно пропагираат програма на некоја 
политичка или бизнис-структура го прават тоа под капата на плурализмот на 
различни демократски ставови и мислења. Оние другите се служат со уцени, во 
стилот „нема да ја објавиме информацијата ако добиеме реклама за медиумот”. 

Најчесто тоа е во спрега помеѓу маркетинг-службата - уредникот - директо-
рот на медиумот. Како се одвива процедурата: ако новинарот се договорил со 
некоја компанија за рекламирање во медиумот во кој работи, тоа го соопштува 
во маркетинг-службата, таа го склучува договорот и новинарот, бидејќи нашол 
клиент, добива од 10 до 15%, во зависност од медиумот. 

„Постојат примери за ова, новинари да бараат реклами. Колку што знам, 
доколку во МРТВ донесеш да се рекламира некоја фирма, добиваш процент“. 

 (Новинар, ТВ, 12-годишно искуство)

Речиси нема медиум во кој и новинарите и уредниците не се директно вклучени 
во собирање реклами. Тоа го прави дури и јавниот радиодифузен сервис - 
Македонската радио-телевизија, со што директно се атакува и на новинарската 
независност и на новинарскиот професионализам. 

Дали медиумите се принудени на проституирање за да преживеат? 
Дали со тоа е загрозен интегритетот на новинарот?

Нема новинар во Македонија кој не добил мал, макар симболичен подарок. 
Денес во мода се мобилните телефони. Има безброј различни понуди. Новинарите 
знаат дека тоа е тест на нивниот професионален идентитет, но не се ретки оние 
што го прифаќаат тој „предизвик”. 
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Некои посочуваат дека биле на бројни платени службени патувања со 
државните делегации, други дека биле на деловни ручеци организирани од 
владини функционери, или на разни патувања организирани од невладини 
организации. Но, не го сметаат тоа за обид за корупција, ниту како влијание врз 
нивниот начин на информирање. За нив, едноставно, тоа е како форма на но-
винарски брифинг. Според поголемиот број анкетирани, новинарите во основа 
се чесни, а само малкумина можат да се „пофалат” со покрупни подароци, како 
што се џипови, станови, пари или кредити со поволни услови за плаќање и сл. 
Тоа веднаш се забележува не само јавно, оти сите знаат каков е новинарскиот 
стандард и какви се новинарските плати, туку и во работата со претпазливост и 
автоцензура кога треба да се пишува нешто за оној од кого е добиен подарокот. 
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НОВИНАРОТ И ЕЛЕМЕНТАРНИТЕ 
ЕТИЧКИ ПРАВИЛА

„Звучам песимистички, ама револтирана сум зашто сите нудат некои 
стандарди, а тие стандарди, всушност, се однесуваат на тоа дали си облечен 
во сако или не. За основните човечки стандарди - ништо“.

(Репортер, ТВ, 8-годишно искуство)

„Не ги објавуваме имињата на малолетните криминалци. Кога станува збор 
за овој дел од работата, таа работа сега е многу подобра од изминатиот 
период, сега многу повеќе се внимава и се почитуваат тие новинарски 
стандарди - кодексот новинарски“.

 (Главен уредник, сопственик на медиум, неделен магазин, 19-годишно 
искуство)

Некаде меѓу овие две оцени се наоѓа денес позицијата на новинарот во 
Македонија без разлика на медиумот во кој работи, статусот во редакциската 
хиерархија или, пак, етничката определеност. Сè уште не ги задоволува на 
соодветно ниво врвните етички принципи и стандарди, но, сепак, се движи кон 
подобро. Многу подобро отколку во периодот на раната транзиција. Сепак, ако 
сакаме да бидеме попрецизни во определбата, фер е и реално е да се каже дека 
е поголем процентот на негативните феномени изнесени во првиот коментар во 
почетокот на овој текст.

Анализата покажува, веројатно без некаков висок степен на изненадување, 
дека причините за оваа состојба се и објективни, односно се надвор од 
новинарството, но субјективни, значи во новинарството и во стандардите 
негувани од новинарите во Република Македонија.

Објективно, новинарите во Македонија сè уште имаат работа со недоволно 
рафинирана и одговорна јавност. Пред сè оној дел од јавноста што ја создаваат 
и од која се дел и политичарите, бизнисмените и другите во чии раце е 
концентрирана некаква моќ. Моќ што се манифестира, во спрега со новинарите и 
медиумите, свесно или несвесно за овие вториве, во болести на транзициските 
општества, какви што се злоупотреба од различен вид, непотизам, финансиска 
и политичка заработка...

Како се манифестира тоа преку медиумите и новинарите? Во делот на 
објективните причини, карактеристична е изјавата на еден радионовинар со 
осумгодишно работно искуство. Тој вели: „Тешко е да се најде искрен човек што 
не би те лажел“. Оваа морална евазија не е заслуга само на политичарите, 
бизнисмените и на другите моќници. Ним во прилог им одат и медиумите како 
колективи, но и новинарите како поединци. 
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Анкетата покажува дека медиумите и новинарите во Македонија сè уште не 
сакаат или не можат да излезат од сенката на оние со некаква моќ. Сè уште сме 
сведоци на медиумски продукти во кои новинарите и средствата за информирање 
служат за промоција на лаги и позиции со проблематична морална содржина. 
Еве што велат дел од анкетираните: 

„Интервјуата на МРТВ се епски интервјуа. Да се убиеш од смеење. И во 
комерцијалните медиуми има неколку медиуми што си го интервјуираат 
шефот и шефот зборува глупости и новинарите немаат што да му кажат, 
па само кимаат со главата“.

 (Уредник, дневен весник, 6-годишно искуство)

„Знам интервјуа во кои се гледа дека прашањата му одат во прилог на 
соговорникот. На соговорникот му се местат пенали да шутира“.

(Заменик-главен уредник,ТВ, 15-годишно искуство)

„Некои новинари избегнуваат да им постават тешки прашања на 
претставници на политички партии кон кои се наклонети“. 

(Уредник, дневен весник, 15-годишно искуство)

Она што може да се смета за подобрување во квалитетот на новинарството е 
извесната зголемена свест за сопствената работа. Тоа не беше во природата на 
новинарството во Македонија пред десет години. Тогаш новинарите мислеа дека 
сè е дозволено. Сепак, особено поради неколкуте судски епилози, но и поради 
објективното подобрување на професионалниот однос, денес новинарите во 
Македонија се претпазливи кога станува збор за одговорноста на јавно изречената 
информација. Еве една „исповед”:

 „Имам една дамка во мојата кариера со случајот со Лазар Еленоски, кој 
бараше демант на непостоен демант. Сега без документација не објавувам 
никаква информација. Познавам случаи кога други медиуми пренесувале погрешни 
информации. На пример, А1 - случајот со Јован Андрески (погрешна информација 
дадена во јавност дека е „кртица“ во Советот за безбедност, па го тужеше 
новинарот и доби на суд). Тоа е многу лошо да му се случи на некој новинар“.

 (Уредник, дневен весник, 8-годишно искуство)

Новинарите сега сè повеќе се на ставот дека нема да објават информација 
доколку таа не е потврдена од два или од повеќе извори. Процентот е сè уште 
мал, но има и такви новинари кои велат дека нема да објават информација без 
да цитираат извор. Свеста навистина расте иако на некои новинари им требале 
31 година за да го достигнат тој степен: 

„Веќе не објавувам информација без да го цитирам изворот. Затоа 
многумина ме одбегнуваат. Не сакам да лаам во нечиј интерес. Ако порано ме 
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демантираа трипати годишно, сега ме демантираат еднаш на три години“. 

(Новинар, дневен весник, 31-годишно искуство)

Анкетата и практиката покажуваат дека проблем на кој треба да се обрати 
поголемо внимание е односот новинари - уредници, односно сопственици на 
медиуми. Тука се отвораат оној тип проблеми кога уредниците или сопствениците 
на медиумите, од најразлични причини, прават сојузништва што потоа се 
одржуваат преку манипулација на подредените новинари.

„Еднаш поради еден мој текст завршив на суд. Пишувањето беше врз база 
на кажување на луѓе кои му биле партиски блиски на тој на кого му наштети 
мојот текст. Во тој период, кога работата беше на суд, оние што ми дадоа 
информации ме избегнуваа и не ми креваа телефон. На крајот, тие повторно се 
понудија да ми помогнат, но уредникот не сакаше да ме заштити и студено ме 
одби иако најспорен дел на судот беше пасусот што го допиша токму тој“.

 (Новинар,ТВ, 11-годишно искуство)

На преиспитување е и феноменот кога новинарите добиваат т.н. „ексклузивни 
изјави” кои потоа се демантираат поради „притисок од партијата”. Но, прашање е 
дали не е веќе направена штетата? Или, ако гледате од позиција на политичарите 
или бизнисмените кои играат вакви игри, прашање е дали, всушност, не си ја 
исполниле целта? Дали објавувањето на демантите можат да ја анулираат 
штетата што веќе е направена? Имаат ли медиумите, уредништвата и новинарите 
способност да ги препознаат овие финеси?

„Се случило неколку пати. Имавме проблем со еден пратеник кој и покрај тоа 
што ја даде изјавата за неколку медиуми истовремено, веројатно под притисок 
во партијата, се повлече и се јавуваше да ја демантира сопствената изјава“. 

(Уредник, дневен весник, 15-годишно искуство) 

Има обиди овие фини манипулации да се препознаат и да се пренасочат во 
објективни новинарски приказни. За жал, сè уште нема јасно видливи отстапки 
што го докажуваат спротивното. 

Уште една лоша појава која сè уште се влече низ практиката на новинарите и 
медиумите во Македонија: користење на медиумот за атакување врз личности. 
Најчесто се вели дека цел на нападите се функциите и работата на тие луѓе, 
најчесто политичари, но димензиите на овие „напади” и нивната фреквенција 
говори за нешто друго. Говори за нагласена навика на дел од медиумите да ја 
користат својата позиција и влијание за да им наштетат на одредени лица на 
политички функции. 

„Во Би-Би-Си не се случува тоа, но во Телевизија А1 се случувало. Буквално 
се прават потерници“.
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 (Новинар, радио, ТВ, 15-годишно искуство)

Уште една од детските болести на македонското новинарство е 
неразликувањето на границата меѓу дозволеното и недозволеното: треба или 
не треба, или како да се соработува со полицијата, нечесно снимени изјави и 
особено загрижувачкиот феномен - уценување за да се добие ексклузивност.

  „МВР бара податоци за настани на кои сме биле. Не сум сигурен како 
е регулирано тоа, но, главно, во сегашниот и во поранешниот медиум во 
кој работев, кога МВР ќе се обратеше писмено, речиси секогаш ги добиваа 
снимките. Други податоци за луѓе не сме давале“.

(Заменик-главен уредник, ТВ, 15-годишно искуство)

„Не знам колку е тоа нечесно, но тајно го имам снимено Грилакис (неофицијален 
посредник, лобист на грчката страна во преговорите зад затворени врати во 
врска со името на Република Македонија) кога дојде во Скопје за да преговара за 
името. Таа посета беше инкогнито. Јас го снимив за да се заштитам зашто 
знаев дека ќе демантираат кога ќе ја објавам информацијата. Го снимав во 
хотелот „Гранд“ без да го прашам. Тајно, се разбира. Не знам дали тоа се смета 
за нечесно. Не сум снимил нечесно изјава“. 

(Новинар, радио, ТВ, 15-годишно искуство)

Ако изгледа наивно ова во претходниот исказ, констатацијата подолу 
навистина е загрижувачка:

„Знам и за колеги што се занимавале со уцена: ‘ќе дојдеш на интервју или 
ќе го објавам материјалот’. Дури и отворено кажуваат дека користат такви 
методи. Да, тоа се најчесто информации што повредуваат некоја личност“.

 (Уредник, ТВ, 15-годишно искуство)

Уште позагрижувачки се дејанијата кои, всушност, се „рекетарство”. Во 
круговите на новинарите во Македонија се зборува гласно и отворено за ова со 
години. Досега нема реален и отворен доказ за постоење на оваа појава и таа 
најчесто се искажува низ оваа изјава или слични на неа:

„Знам дека постојат новинари со определен фонд информации со кои 
одат кај некој политичар или кај некој бизнисмен и го уценуваат. Ќе му 
кажат: ‘доколку не дадеш реклама или не направиш контакт со тој и тој за 
да добиеме реклама, ќе го објавиме ова. Тоа е она класично ‘рекетарство’ во 
новинарството што постои кај некои новинари и уредници“.

(Главен и одговорен уредник, неделен магазин, 19-годишно искуство)

Медиумите во Македонија многу бргу ги прифатија „правилата” на игра што 
важат секаде кога е во прашање профит или влијание. Тоа подразбира трка за 
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високи тиражи, повисок рејтинг, што значи постојана потрага по вести, односно 
сензации. Тие сензации речиси по правило се идентификуваат со лоши вести, 
односно вести што доаѓаат како резултат на општествено-политичките девијации, 
на социјалните тензии и на криминалните активности. Транзициските општества не 
се штедливи кога е во прашање продукцијата на овие вести. Во експанзија на такви 
вести најважно стана да се биде прв во објавувањето, да се соопштат колку што е 
можно повеќе детали и пикантерии. Во таков грч и битка за насловни страници, се 
спуштија и критериумите што засегаат дури и некои основни човекови права.

„Го убедував уредникот дека новинарската етика подразбира да не се 
мешаш во полициска истрага. Ме убедуваа дека треба да кажам каде, според 
наши информации, се наоѓаат побегнатите од Шутка (затвор во Скопје н.з.). 
Прво, велам дека е невозможно да ја имаме таа информација, кој ги видел? 
Второ, и да знаеш во која куќа се, ќе објавиш или ќе оставиш полицијата да 
си ја врши работата? Ако треба, полицијата нека ти даде ексклузивка. Бев 
убедувана дека требало да мислам на гледачите, а портпаролот на МВР 
треба да си одговара пред министерот. Јас сум морала да го објавам тоа. 
Значи, ги немаме основните стандарди, а трчаме по некои други стандарди“. 

(Главен и одговорен уредник, неделен магазин, 19-годишно искуство)

Може да се каже дека новинарите во Македонија ги почитуваат правилата 
кога е во прашање третманот на осомничените, приведените и притворените. 
Овие правила се кршат тогаш кога во полициските соопштенија е прилично јасна 
идентификацијата на овие луѓе. Не ретко во соопштенијата, осомничените, иако 
со иницијали, се идентификуваат со нивната актуелна или поранешна функција. 
Тогаш не е тешко да се претпостави за кого станува збор. Во такви случаи 
медиумите само ги пренесуваат информациите. Драстични отстапки од ова има 
тогаш кога новинарите се на местото на настанот или кога имаат непосредни 
средби со осомничените или со жртвите:

„За време на пожарот во Кисела Вода беше интервјуирана сестрата на 
девојката што почина и тоа беше многу потресно. Мислам дека треба малку 
да се има чувство. Без такво чувство, на Канал 5 беа интервјуирани малите 
деца што биле малтретирани во еден Интернет-клуб“.

(Уредник, дневен весник, 8-годишно искуство)

 Најтрагично е алибито со кое се оправдуваат постапките. „Сите го 
прават тоа, па зошто и ние да не го правиме“. Најдрастичен пример беше 
сведочењето на двете романски државјанки за наркобосот Дилавер Бојку.

„И покрај тоа што беа заштитени сведоци, сите медиуми ги сликаа. Не им 
се даде потребната заштита“.

(Уредник, дневен весник, 15-годишно искуство) 
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Меѓуетничкиот конфликт во Република Македонија во 2001 година сè уште има 
рецидиви. Сè уште во извештаите во црните хроники во медиумите се соопштува 
етничката припадност на насилниците или на жртвите.

„Не може да се одлепиме од тоа“.

(Уредник, ТВ, 15-годишно искуство)

Оправдувањата за ова се дека: 

„Во ваква држава е битно тоа. Не е битно во граѓанска држава. Кога 
етничката припадност е битна за носење одлуки во Собрание и за вработување 
во институциите, зошто да не е битна и во тие случаи. Мислам дека им е 
битно и на гледачите и на читателите“.

(Уредник, неделен магазин, 20-годишно искуство)

Ова се главните поенти што можат да се извлечат од анкетата на тема 
„Новинарот и елементарните етички правила”. И на крајот, само ќе ја повториме 
констатацијата изнесена во почетокот. Стандардите и практиката сè уште не ги 
задоволуваат високите етички критериуми, но, сепак, се движиме кон подобро. 
Многу подобро отколку во периодот на раната транзиција.
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Најинтересни и најкарактеристични 
одговори:

Дали покрај новинарските задачи, вршите и некоја друга работа, 
функција (во влада, министерства, невладин сектор, партии, изборни 
штабови) и дали овие можности ги користите како извор на податоци 
или за известување? 

Дали познавате некој ваков случај?

„Како новинар и припаѓам на јавноста и не сакам да бидам ничиј измеќар иако 
сум имал понуди да се вклучам како портпарол на партија, но не сум прифатил”. 

 (Новинар, радио, 31-годишно искуство)

„Тие две работи најчесто не одат една со друга. Во принцип, би требало но-
винарот ако е новинар, да се занимава со новинарство, а ако веќе врши улога 
на портпарол на влада, во министерство или во некоја друга институција, да го 
прави тоа отворено и да престане со новинарската дејност“.

 (Новинар, радио, 28-годишно искуство)

Дали сте биле во ситуација со ваш совет или на некој друг начин 
да влијаете врз донесување одредени одлуки во политичка или во 
јавна институција (преку неформални консултсции, адекватен совет, 
создавање атмосфера или каков било друг начин)? Дали познавате 
ваков случај?

„Знам дека има такви случаи. Некои едноставно сакаат да бидат онаму каде 
што се креира политиката и да влијаат врз тоа. Мислам дека новинарот треба 
да го прави тоа преку медиумот, а ако не го прави, нека влезе во партија и нека 
креира политика оттаму. Можеби некои советуваат за пари, некои за идеологија, 
а некои само затоа што им се крева адреналинот ако се присутни таму. Но, не 
сум видела лично, ова се мои логични заклучоци“.

(Новинар, уредник, ТВ, печат, 28-годишно искуство)

„Некои едноставно сакаат да бидат онаму каде што се креира политиката 
и сакаат да влијаат. Новинарот не треба да го прави тоа преку медиумот. Во 
спротивно, нека влезе во партија и нека креира политика оттаму. Можеби некој 
советува за пари, некој за идеологија, а некој само затоа што му се крева адрена-
линот ако е присутен таму”. 

 (Новинарка, уредник на неделен весник, 20-годишно искуство)
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„Зошто би им било дозволено на доктор, на професор, на адвокат или на луѓе 
од други професии да се занимаваат со политика паралелно со својата работа 
и занимање, а не на новинарот? Значи, кога новинарот не е на работа, сметам 
дека не е ништо страшно ако од него биде побарано мислење, да си го каже 
мислењето”.

(Новинар, радио, 28-годишно работно искуство)

„Влијаам само преку своите текстови. А што се однесува за новинари кои 
директно влијаат, мислам дека не постојат такви. Во Македонија, новинарската 
фела е многу скромна според својата интелектуална и гносеолошка моќ и на 
прстите на едната рака можат да се избројат новинари кои навистина имаат 
интелектуален потенцијал и кои можат да генерираат моќ сами за себе“.

 (Новинар, весник, 15-годишно работно искуство)

Дали како репортер или уредник сте посредувале помеѓу политички 
субјекти? Дали познавате некој друг од вашиот медиум или од друг 
медиум што бил инволвиран во вакви ситуации? 

„Да, познавам новинари што посредуваат. Тоа се едни исти луѓе кои ако 
постои проблем меѓу политичките структури, го опипуваат пулсот кај другата 
страна. Политичките субјекти меѓусебно си испраќаат пораки и најлесно е тоа да 
се врши преку новинари.”

(Уредник, весник, 20-годишно искуство)

Дали политичките, економските или некои други интереси на вашиот 
уредник или сопственик на медиумот влијаат на начинот на кој треба 
да обработите некоја тематика?

„Директно не можат да влијаат, но, генерално, сопствениците создаваат ат-
мосфера во која очекуваат, пред сè, да ги штитите нивните бизнис-интереси, а 
кај оние медиуми каде што сопствениците се во партија, да ги штитите нивните 
партиски интереси. Тоа веќе стана наше секојдневје и тоа е случај со сите 
медиуми во Македонија, почнувајќи од најголемите”. 

 (Уредник,ТВ, 12-годишно искуство)

 „Познат сум како незгоден новинар, бидејќи не се приспособувам кон ничиј 
вкус. Но, многупати сум имал притисоци од тој тип: сум бил симнуван од програма, 
сум доживеал програмски ембарга. Едноставно ми велеле: ‘не пишувај’. Во 
почетокот се нервирав, но веќе не. Но, 90 отсто од новинарите во Македонија го 
прават тоа”.

(Новинар, радио, 31-годишно искуство) 
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Дали некој ви сугерирал некогаш да не пишувате (зборувате) за 
одредена тема?

„Сите медиуми функционираат на реклами и ако газдата замоли да не се 
пишува за некого, тогаш новинарот чувствува грижа на совест и не ја работи 
темата. Така е секаде. Кога ќе ги прашам колегите зошто не се спротивставуваат 
на тоа, нивниот одговор е дека секаде е исто. И, како во рингишпил се вртиме 
во круг“. 

(Новинар, уредник, неделен весник, 20-годишно искуство) 

„Еден од најефикасните начини да се замолчат новинарите е да се повлече 
рекламата, особено годишна реклама што носи големи суми”. 

 (Новинарка, уредник, дневен весник, 15-годишно работно искуство) 

Дали знаете за случај кога некој отстрана (политичка партија, влада, 
невладина организација, бизнисмени) интервенира одредена тема да 
се објави или да не се објави или, пак, интервенирал на веќе објавена 
сторија, бидејќи бил незадоволен како е направена?

„Во телевизијата во која работев, буквално секој можеше да му се јави на 
газдата и да реагира за одреден прилог што не бил по негов ќеф. Најмногу 
реагираа политичките партии, оние на власта, и притисокот од нив беше голем, 
понекогаш и со несакани последици”. 

 (Новинар, радио,ТВ, 8-годишно искуство) 

„Необјасниво е зошто некои медиуми не третираат некои големи скандали 
и афери, а пишуваат за ситни и небитни работи. Тоа не може да се оправда со 
уредувачката политика. Нема друга логика освен дека тоа е последица на некои 
интервенции или на други бизнис и политички договори”. 

(Новинарка, уредник, неделен весник, 20-годишно искуство) 

Дали во текот на предизборната кампања сте поседувале одредени 
информации за текот на изборите, но за тоа не сте известувале?

„Сите медиуми имаат своја уредувачка политика и свои интереси. Кога овие 
две работи ќе ги ставите на една страна, а информацијата што ја имате на друга, 
се прави процена дали медиумот ќе ја пренесе или не. Како резултат на тоа, 
некои медиуми не објавуваат некои информации. Така е секаде“. 

 (Новинар, уредник,дневен весник, 20-годишно искуство) 
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Дали за одредени случувања сте имале информации подолго време, 
но сте ги објавиле за време на изборната кампања? 

„Не, освен ако не ни требало повеќе време за истражување. Но, тоа не било 
со цел за да му наштетиме на некого. Градиме став од почеток кого ќе поддржиме 
зашто кандидатите не се паднати од небо, ги знаеме веќе петнаесет години. И тој 
став го искажуваме во континуитет. (дали треба во наводи, кој го кажува ова)“.

„Редакциите прават селекција не неколку ‘подобни’ новинари за кои се знае дека 
ќе ја завршат работата одредена тема да ја пласираат на одреден начин. Тука игра 
улога и личното убедување на новинарот и на уредувачката политика на медиумот 
и кога ќе се спои тоа, се добиваат информации што можат да се пласираат“. 

 (Новинар, радио, 28-годишно искуство)

Како реагирате како новинар кога вашите идеолошки или политички 
преференции не се согласуваат со оние што преовладуваат или се 
општоприфатени во вашиот медиум?

„Максимално се обидувам да го истерам докрај она што мислам дека е исправ-
но. Политичка и идеолошка преференција не внесувам во моите информации и 
токму тоа ми дава права секогаш докрај да инсистирам на моите тези”. 

 (Новинар, радио, 15-годишно искуство) 

„Како професионалец, морам да ги почитувам критериумите и уредувачката 
политика во мојот медиум. Тоа што не се согласувам со одредена политика е мој 
личен проблем и така треба да биде”. 

 (Новинар, радио, 28-годишно искуство)

„Како новинар, мора да бидам неутрален 24 часа. Ако сум сакал да бидам 
политичар, ќе сум бил член на политичка партија. Мојата дефиниција за новинарите е 
дека треба да бидат блага опозиција на власта и да ги опсервира нивните чекори”. 

(Новинар,ТВ, 11-годишно искуство) 

Дали во вашиот медиум сите вработени имаат еднаква можност да 
ги соопштат последните информации и да ги направат достапни за 
јавноста?

„Да (но, порано). И во мојот медиум имало ситуации во кои одредени новинари 
биле привилегирани, особено во политичката редакција, таму е особено битно тоа 
ако имаш ексклузивитет. Па така, имало новинари на кои им се давало информации 
и тогашниот уредник ги форсираше, тоа особено се однесуваше за еден новинар”.

(Новинар, ТВ, 12-годишно искуство)
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„Решавачка улога има уредникот и сопственикот. Ако некој од нив рече и ако 
постои интерес да не се објави нешто, тогаш нема да се објави. Нема дилема 
кога уредникот ќе рече дека таа информација за нас не е релевантна. Тогаш ја 
премолчуваме. Секаде е така”.

 (Новинар, уредник, дневен весник, 20-годишно искуство) 

„Нема да ви посочам пример, но ќе ви кажам: одете на некој настан, и вечерта 
гледајте ги електронските медиуми, а утре прочитајте ги весниците. Ќе видите дека 
во неколку случаи ќе ви се чини дека не сте биле на еден ист настан. Значи, тоа 
можеби не е цензура, можеби не е прикривање на информации, но новинарите, 
веројатно во договор со своите уредници, ги вадат оние моменти во настанот 
што им се чинат најинтересни. И тоа може да заличи на цензура ако нешто што 
е од општ интерес, се става на маргините на информацијата, а се потенцира 
нешто што можеби личи на жолт печат, на некоја под наводната „ексклузивка“, а 
во суштина е затскриен интерес на медиумот нешто да се пласира како примарно 
во еден настан“.

(Новинар, радио, 28-годишно искуство)

Дали некогаш вие и други новинари од вашиот медиум јавно кажувате 
дека не се согласувате со мислењето на вашиот медиум?

„Јас зборувам, не молчам. Попрвин ќе го напуштам новинарството отколку да 
молчам. Порано молчев, мислејќи дека ќе се среди, можеби е недоразбирање, и 
не го гледав тоа како уредувачка политика. Меѓутоа, како што поминува времето, 
нема подобрување”. 

 (Новинарка, ТВ, 8-годишно искуство)

„Кога не сум се согласувал со уредувачката политика на медиумот каде што 
сум работел, едноставно сум заминувал. Најблаго речено, чудно е и натаму да 
продолжите да работите во одреден медиум, а јавно да го дискредитирате и да 
зборувате дека не се согласувате со неговата уредувачка политика”. 

(Новинар, радио, 15-годишно искуство)

Кога пренесувате партиски соопштенија или изјави на политичари, 
ја проверувате ли точноста на веста, информациите и фактите или 
сметате дека одговорноста за тоа му припаѓа на оној што ги дава 
информациите?

„Одговорноста најчесто е на тие што ги даваат информациите. Кај нас, за жал, 
често не се проверуваат информациите. Тоа е една од маните на македонското 
новинарство, често нема доволно време, медиумот е мал или нема доволно 
новинари„. 
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 (Новинарка, уредник, ТВ, 15-годишно искуство) 

„Кога станува збор за прес-конференции, соопштенија, тука повеќе сме во 
функција на трансмисери на зборовите на политичките субјекти. Потоа, кога веќе 
е објавена информацијата, каков третман ќе и се даде, тоа е веќе наша работа“.

(Новинарка, уредник, дневен весник, 15-годишно искуство) 

Дали знаете за некое интервју или изјава објавени во вашиот медиум 
што не се оправдани со терминот информација вредна за објавување 
од аспект на интерес за пошироката јавност, туку повеќе претставува 
облик на прикриена пропаганда?

„Да, има. И граѓаните го забележуваат тоа. Кај нас медиумите претставуваат 
инсталации на политички структури и власта ги контролира на секаков начин. Кој 
со кого е позициониран, таква е и пропагандната врска“.

(Новинарка, уредник, неделен весник, 20-годишно искуство) 

„Нашите медиуми се поделени во две групи: оние што ги контролира власта 
и оние што ги контролираат газдите. Новинарите во јавните претпријатија вршат 
пропаганда за власта, а новинарите во т.н. независни медиуми вршат пропаганда 
на интересот на газдата”.

(Новинар, радио, 31-годишно искуство) 

Дали главниот уредник, сопственикот на вашиот медиум, барал од 
вас да промовирате негов приватен економски, политички или друг 
интерес или, пак, да поддржувате некој од учесниците во изборниот 
процес или во јавниот живот?

„Да, и факт е дека го имало тоа отсекогаш. Сите медиуми кај нас се политички 
профилирани. Секој што ги следи може точно да дефинира кој за кого е. Ако 
сопственик или главен финансиер е инволвиран во некоја политичка битка, 
нормално е дека за тоа ќе го користи медиумот. Новинарот што ги следи тие 
случувања не може да оди контра, бидејќи со тоа ќе си потпише отказ”. 

(Новинар,ТВ, 11-годишно искуство)
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Дали сте пишувале во некој комерцијален додаток, дали сте работеле 
прилог за купен термин или сте учествувале во некоја друга форма на 
промовирање приватен бизнис, владина или невладина акција? Дали 
сте го направиле тоа по сопствен избор или сте биле натерани? Дали 
знаете за ваков случај?

Знам дека во некои медиуми новинарите носат реклами за да си земат процент 
за свој економски интерес. Не знам дали е често, знам неколку новинари, а знам и 
за телевизија каде што е правило тоа. Тоа е многу лошо, зашто му ја ограничува 
слободата на новинарот. Тоа треба да си го работат маркетинг-службите. (кој 
кажува, наводници?)

(Новинар, весник, ТВ, 20-годишно искуство)

„Да, познавам дека има такви што промовираат владини акции.

Најчесто го прават тоа за пари, но мора да имаат и некаква идеолошка 
определеност. Не можам да замислам еден левоориентиран новинар да 
промовира акција на десноориентирана владејачка структура, па и да е платен за 
тоа. Сите партии си имаат свои новинари и си се наоѓаат меѓусебно .Но, мислам 
дека се инцидентни вакви случаи, никој не би давал пари на многу новинари. 
Таквите новинари се во мал број, можеби еден или двајца“.

(Уредник, весник, 20-годишно искуство)

Дали во вашиот медиум секогаш постоела видлива разлика помеѓу 
редакциска содржина и комерцијални огласи?

„Секој добар новинар може да ја изврти приказната и она што е типично комерцијално 
да го направи информативно. Секогаш сме го гледале тоа вака: ако некој ти е спонзор 
и ако од него земаме плата, нема проблем. Има проблем ако ти кажуваат како да го 
објавиш тоа, ако не те остават сам да најдеш начин да го направиш тоа”. 

 (Новинарка,ТВ, 8-годишно искуство)

„Секогаш инсистираме да постои видлива разлика, но се случуваат грешки“.

Знаете ли за случај пропагандниот материјал во вашиот медиум да 
биде пласиран во класична новинарска форма?

„Не, кај нас се строго разделени пропагандните материјали од она што 
значи информација. Иако често се случува (кај другите медиуми), на пример, 
‘Мобимак’ или одредени претпријатија што се занимаваат со услуги на граѓани, 
да испратат, на пример, информација дека нивните услуги поевтинуваат или 
нешто слично. Сметаме (во мојот медиум) дека тоа е во делот на пропагандата и 
таквите информации обично не ги објавуваме, бидејќи тоа навлегува во делот на 
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бесплатна реклама. Строго внимаваме на тоа иако, на пример, ако поевтинуваат 
телефонските услуги, како јавен сервис сме должни да го објавиме тоа, бидејќи 
станува збор за општ интерес. Мислам дека весниците и комерцијалните медиуми 
уште повеќе водат сметка за ова, затоа што, впрочем, и егзистираат од тоа. 
Никому не му оди во прилог да објави нешто без пари ако може да го наплати“. 

(Новинар, радио, 28-годишно искуство)

Дали сте биле ангажирани за собирање огласи или за нивно креирање 
или за некои други акции од областа на маркетингот (скриени 
огласувања)?

„Познавам колеги што остваруваат приходи од собирање реклами. Секој 
работи за пари и кога како новинар контактираш со такви луѓе, бизнисмени, 
фирми, си велиш зошто некој друг да ги земе парите кога можам јас. Тоа е 
мотивот што те раководи”. 

 (Новинар, уредник, дневен весник, 20-годишно искуство)

„Како директор водев економска политика, но никогаш не ‘рекетирав’, не уценував, 
не просев. Деведесет отсто од новинарите ги работат двете работи паралелно”.

 (Новинар, дневен весник, 31-годишно искуство)

Дали некогаш сте примиле подарок или сте добиле понуда за платено 
гостување (ручеци, патувања, подароци)? Дали тоа влијае врз вашето 
известување?

„Ако одите на ручек со министер, премиер, опозициски лидер или бизнисмен, 
тоа не мора да значи дека станува збор за поткуп. Дел од работите се дознаваат 
во такви пригоди и тоа зависи од ‘материјалот’ на човекот, односно колку ќе 
дозволи некој да го купи”. 

(Новинарка, уредник, неделен магазин, 19-годишно искуство) 

„Имало понуди до мене, но не се материјализирале. Ми нуделе патувања, да 
напишам текстови, да откријам извор, но ништо не се конкретизирало од тоа. Не 
дека сум премногу морален, туку, главно, од претпазливост. Тоа го зголемува 
чувството на етичност”.

 (Новинар, уредник, дневен весник, 6-годишно искуство) 

Дали во вашите известувања користите таканаречен ПР-материјал, 
факти, фотографии? 

„Пишував текст за новиот лек за ракот и тоа што ми го дадоа од Имаге ПР го 
анализирав. Тоа си е информација, информацијата за лекот ја зедов таму. Лекот е 
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нов, не го знам, ама го научив од тој материјал за да му објаснам на читателот каков 
е лекот. Но, со мера, да не ја фалам компанијата. Ако компанијата си плати реклама, 
ќе ја пофалиме, а поради тоа што не платила, компанијата не се спомнува“.

(Новинар, весник, 15-годишно искуство)

Дали сте објавувале непотврдени информации, факти, гласишта и 
претпоставки и како такви сте ги одбележувале? Дали во вашиот 
медиум или во некој друг ви е познат ваков случај?

„Објавивме прилог за тоа дека во Градската болница има семејно здравство. 
Директорот издавал налози, а ги потпишувала неговата сопруга, која работи во 
сметководство. Тој дојде да демантира. Неговата сопруга била вработена во 
сметководството како обична службеничка, таа воопшто и не потпишувала. Таа 
е вработена таму шест години, а тој е директор една и пол година. Тој е дојден 
во Градската болница по неа. Го оцрнија човекот, му го оцрнија семејството. Тоа 
беше класична дезинформација директно насочена против него“. 

(Новинар, ТВ, 8-годишно искуство)

„Секојдневно објавуваме непотврдени информации, од аспект на политиката. 
Тие информации се од извори што не сакаат да се идентификуваат и ги објавуваме 
како такви - неофицијални“. 

(Новинар, весник, радио, 6-годишно искуство)

„Морам да бидам искрен дека во почетокот на кариерата во една од приватните 
национални телевизии сум објавувал непотврдени извештаи, гласишта и 
претпоставки. Откако работам во ова странско дописништво, никогаш не ми се 
случило тоа. Повеќето од медиумите во оваа држава објавуваат вакви гласишта. 
Тоа не е нешто туѓо или чудно за македонскиот медиумски простор“. 

(Новинар, радио, 15-годишно искуство)

„Многу често се користи тоа, зашто не се обврзани да зборуваат, па мораме 
да го правиме тоа. Се случува, но веќе се надминува ситуацијата ‘во чаршијата 
се зборува’. Сега бараме некој да ни го каже тоа, макар и оф рекорд“.

(Новинар, уредник, радио, 13-годишно искуство)

„Многу често сме упатени да се повикуваме на анонимни извори иако во 
многу случаи тој анонимен извор веројатно е најрелевантниот за темата за која 
известуваме“. 

(Новинар, заменик-главен уредник, ТВ, 13-годишно искуство)

 „Објавуваме шпекулации. Имаме такви рубрики. Тие шпекулации, сепак, 
треба да поминат низ едно ниво на проверка. Не може да се објави нешто што 
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е ординарна невистина. Рубриката не е директно обележана како место за 
шпекулации“. 

(Новинар, главен уредник, сопственик на медиум, неделен магазин, 19-
годишно искуство)

„Да, често пати и секогаш сум ги одбележувал како такви. Тоа најчесто се 
случува кога се составуваат влади и се договараат нови министри. Немаме 
законска рамка за пристап до информации и кога немаме информации, 
неофицијалното секогаш е примамливо. Мислам дека и народот е веќе навикнат 
и го чека тоа“.

(Новинар, ТВ, 11-годишно искуство)

„Најлошото кај нас е што новинарите покрај фразата ‘неофицијално дознаваме’, 
се појави и фразата ‘велат од...’. Постојат прилози во кои не е наведен ниту 
еден извор ниту еден официјален или неофицијален извор. Кажуваат ‘велат од 
компанијата’, а понатаму нема да чуете кој го кажал тоа. Дали е тоа портирот 
или директорот? Или ќе кажат ‘велат експерти’. Кои се тие експерти? Деведесет 
отсто од електронските медиуми си играат играчки со таа работа и тие ни ја 
погребуваат професијата“.

(Новинар, уредник, новинска агенција, 13-годишно искуство)

Дали се сеќавате на некоја изјава или интервју во кое се гледа дека 
интервјуираниот лаже, а соговорникот не му се спротивставува? Дали 
во вашиот или во друг медиум ви е познат ваков случај?

„На МТВ, да! Секогаш. Тоа се епски интервјуа. Да се смееш. И во комерцијалните 
медиуми има неколку медиуми што си го интервјуираат шефот и шефот зборува 
глупости и новинарите немаат што да му кажат. Само кимаат со главата“. 

(Новинар, уредник, дневен весник, 6-годишно искуство)

„Мислам дека сум гледал такви интервјуа. Ми текнува на едно интервју на 
Љупчо Георгиевски (премиер на Владата на Република Македонија 1998-2002 
н.з.) на Телевизија Сител кога тој излажа, односно направи конструкција дека 
ако се тргнела некоја патрола, односно некои пунктови на пат во Тетовско, ќе го 
окупирале Скопје. Тоа точно знам дека немаше да се случи, човекот (се мисли на 
Георгиевски) ја направи таа конструкција и си поентираше. Со новинарот беше 
договорен да го каже тоа“. 

(Новинар, весник, 15-годишно искуство)

”Имам една дамка во мојата кариера со случајот со Лазар Еленоски, кој 
бараше демант на непостоен демант. Сега без документација не објавувам 
никаква информација. Познавам случаи кога други медиуми пренесувале 
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погрешни информации. На пример А1 - случајот со Јован Андрески (погрешна 
информација дадена во јавноста дека е „кртица“ во Советот за безбедност, па 
го тужеше новинарот и доби на суд). Тоа е многу лошо да му се случи на некој 
новинар“. 

(Новинар, уредник, дневен весник, 8-годишно искуство)

„Се сеќавам на многу такви изјави или интервјуа во кои е очигледно дека лаже 
интервјуираниот. Лично сум присуствувал на интервју кога Стево Црвенковски 
(поранешен министер за надворешни работи 1994-1998) само неколку дена пред 
да го смениме знамето му рековме дека Македонија, најверојатно, ќе го смени 
знамето, сосила нè правеше будали дека тоа е новинарска шпекулација и дека 
треба да ни е срам што го тврдиме тоа“.

(Новинар, радио, ТВ, 15-годишно искуство)

„Знам интервјуа во кои се гледа дека прашањата му одат во прилог на 
соговорникот. На соговорникот му се местат пенали за да шутира. Факт е дека има 
и интервјуа со сугестивни прашања за да се извлечат одговори од соговорникот, 
што е непрофесионално, исто така“. 

(Заменик-главен уредник, ТВ, 15-годишно искуство)

„Некои новинари избегнувале да им постават тешки прашања на претставници 
на политички партии кон кои имале наклонетост“. 

(Уредник, дневен весник, 15-годишно искуство)

„Тешко е да се најде искрен човек што не би те лажел“.

(Новинар, радио,8-годишно искуство)

„Да, ми се случи еднаш додека работев во МТВ. Еден министер ме излажа за 
одредени активности. Не ми беше дозволено да се спротивставам. Мислам дека 
и ден-денес таму се работи на истиот начин“. 

(Новинар, радио,7-годишно искуство)

Дали ви се случило изворите од кои сте ја добиле информацијата 
да се повлечат или погрешно да ве информираат (ви дале погрешни 
информации), посебно кога станува збор за атака врз некоја личност? 
Дали поради тоа сте пишувале исправка, деманти или вистинските 
факти сте ги пласирале на друг начин? Дали во вашиот медиум или во 
некој друг ви е познат ваков случај?

„Она што често се случува е изворот да каже ‘ти погрешно си ме разбрал’. 
Тоа ми се случило и мене. Многу често новинарот ќе извести нешто од некоја 
прес-конференција, а потоа човекот што ја дал информацијата повторно да се 
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појавува пред граѓаните за да каже дека погрешно го разбрале или, пак, погрешно 
го протолкувале“. 

(Уредник, магазин, 10-годишно искуство)

”Веќе не објавувам информација без да го цитирам изворот. Затоа ме одбегнуваат 
многумина. Не сакам да лаам во нечиј интерес. Ако ме демантираа порано трипати 
годишно, сега ме демантираат еднаш на три години. Многу недокажани работи 
одат на македонските медиуми за утре да кажат ‘тој демантира’. Сепак, во ист 
момент треба да се кажат сите страни“. 

(Новинар, дневен весник, 31-годишно искуство)

„Познавам случај, кој не е од лично искуство, кога иницијали од билтенот на 
МВР, еден мој колега ги поврза со погрешно име и презиме кое не беше потврдено 
и така ги објави. Лицето што беше нападнато беше принудено да демантира и да 
се заканува со кривична пријава“. 

(Новинар, ТВ, 5-годишно искуство)

„Еднаш поради еден мој текст завршив на суд. Пишувањето беше врз база на 
кажување на луѓе кои му биле партиски блиски на лицето на кое му наштети мојот 
текст. Во тој период, кога работата беше на суд, оние што ми дадоа информации 
ме избегнуваа и не ми креваа телефон. На крајот, тие повторно се понудија да 
ми помогнат, но уредникот не сакаше да ме заштити и студено ме одби, иако 
најспорен дел на суд беше пасусот што го допиша токму тој“. 

(Новинар, ТВ, 11-годишно искуство)

”Се случило неколкупати. Имавме проблем со еден пратеник кој и покрај тоа 
што ја даде изјавата за неколку медиуми истовремено, веројатно под притисок во 
партијата, се повлече и се јавуваше да ја демантира сопствената изјава“.

 (Уредник, дневен весник, 15-годишно искуство)

„Портпаролот на премиерот, Ѓуровски, известува новинари, па потоа се 
повлекува. Вели дека лошо го разбрале. Мислам дека се обидува нешто да 
направи, да формира мислење, да го креира и насочува јавното мислење...“ 

(Новинар, ТВ, 6-годишно искуство)

„Се случило да ми дадат погрешна информација. Речиси секојдневно. Ако 
не ги проверувам од повеќе извори, веројатно секојдневно ќе добивам по една 
тужба. Досега, за шест години работење, сум пишувал деманти и објавувал само 
два-три пати“. 

(Новинар, радио, 6-годишно искуство)

„Се случува. Ни се случило да ни дадат материјали и да ни речат ‘не објавувај 
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го до тогаш и тогаш’. Претпоставуваме дека со тие информации заплашуваат 
некого. По извесно време, истиот тој што ни ја дал информацијата ќе ни рече 
дека тоа што ни го кажал не е за објавување. Малку е деликатно, но ако е добар 
и корисен изворот, ќе преминеш преку тоа“.

(Новинар, радио, 13-годишно искуство)

Дали во вашиот медиум биле објавени текстови, прилози или 
извештаи или други содржини во кои некоја личност директно се 
напаѓа? Дали во вашиот медиум или во некој друг ви е познат ваков 
случај?

„Уф, секој ден, еден куп, многу. И тенденциозно, и намерно и случајно. Исто е и 
во другите медиуми. Мислам дека тоа е практика на новинарите и на уредниците 
- атакуваат на човек. А факт е дека за секој човек може да се најде нешто 
недоволно истражувано, нешто што ќе звучи лошо во медиумите. А последен 
пример е прилогот на Канал 5 за Градската болница. Прилогот беше за тоа дека 
во Градската болница има семејно здравство, затоа што директорот издавал 
налози, а неговата сопруга, која работи во сметководство, ги потпишувала. Тој 
дојде да демантира. Неговата жена била вработена во сметководството како 
обична службеничка, таа воопшто не потпишувала. Таа е вработена таму шест 
години, а тој е директор една и пол година. Тој е дојден во Градската болница 
по неа. Го оцрнија човекот, му го оцрнија семејството, тоа беше класична 
дезинформација, директно насочена против него“. 

(Новинар, ТВ, 80-годишно искуство)

„Во Би-Би-Си не се случува тоа, но во Телевизија А1 се случувало. Буквално 
се прават потерници“. 

(Новинар, радио, ТВ, 15-годишно искуство)

„Буквално, се прави хајка. Многу често и за криминални случаи кога не се 
чека да се докаже вината и сомневањето и се обележува човекот. Не знам колку 
намерно се прават тие грешки. Мислам дека е во прашање трката по времето. 
Тогаш без многу размислување се објавува име на некој што е во притвор, дури и 
се нагласува и се осудува. Медиумите често се ставаат во улога на судии“. 

(Уредник, ТВ, 15-годишно искуство)

Знаете ли за некој пример на користење нечесни методи за добивање 
информации (тајно снимање, наместен настан)? Дали тие информации 
биле објавени? Дали во вашиот медиум или во некој друг ви е познат 
ваков случај?

„Еден наш новинар двапати ја снимаше портпаролката на Министерството за 
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надворешни работи без да знае таа“. 

(Уредник, ТВ, 12-годишно искуство)

 „Не знам колку е тоа нечесно, но тајно го имам снимено Грилакис (неофицијален 
посредник, лобист на грчката страна во преговорите зад затворени врати во врска 
со името на Република Македонија) кога дојде во Скопје за да преговара за името. 
Таа посета беше инкогнито. Јас го снимив за да се заштитам зашто знаев дека 
ќе демантираат кога ќе ја објавам информацијата. Го снимав во хотелот „Гранд“ 
без да го прашам. Тајно, се разбира. Не знам дали тоа се смета за нечесно. Не 
сум снимил нечесно изјава“. 

 (Новинар,радио, ТВ, 15-годишно искуство)

”Да, биле објавени и била дури направена и уцена. Знам и за колеги што се 
занимавале со уцена ‘ќе дојдеш на интервју или ќе го објавам материјалот’. Дури 
и отворено кажуваат дека користат такви методи. Да, тоа се најчесто информации 
што повредуваат некоја личност“. 

(Уредник, ТВ, 15-годишно искуство)

„Знам за такви случаи, особено во оној дел околу тајното снимање. Тајното 
снимање, главно, се користи кога ви треба втора страна, а кога таа упорно одбива 
да комуницира со вас. Тогаш се прибегнува кон тоа да биде тајно снимен“.

(Заменик-главен уредник, ТВ, 15-годишно искуство)

„Знам дека постојат новинари со определен фонд информации со кои одат кај 
некој политичар или кај некој бизнисмен и го уценуваат. Ќе му кажат: ‘доколку не 
дадеш реклама или не направиш контакт со тој и тој за да добиеме реклама, ќе 
го објавиме ова. Тоа е она класично ‘рекетарство’ во новинарството што постои 
кај некои новинари и уредници“.

(Главен и одговорен уредник, неделен магазин, 19-годишно искуство)

 „Лично сум употребила тајно снимање кое потоа беше објавено. Тоа го 
направив без никаков притисок, но од денешна дистанца не би го направила 
тоа“.

(Новинар, ТВ, 5-годишно искуство)

„Телевизија А1 води хајка против обвинителот Прчевски. Тоа се вика класична 
хајка против одредена личност. Не знам какви се односите меѓу А1 и Прчевски, 
но очигледно вестите почнуваат со напад. Жалам што во нашите медиуми веќе 
нема вести, туку има платени стории“.

 (Новинар, радио, 31-годишно искуство)

„За некоја нечесна работа треба нечесно да постапиш за да дојдеш до 
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информации. Ако е важно тоа за заедницата. И покрај тоа, за такви работи не 
сме имале кадарни луѓе да влегуваат во такви води“. 

(Новинар, дневен весник, 15-годишно искуство)

Се сеќавате ли на некој пример во кој се повредени правата на 
одредена личност во случај да се пишува за апсења, обвинувања пред 
суд? Дали се случило тоа поради потребата за сензација, одмазда или 
некоја друга причина?

„Постојат и некои смешни ситуации. Овие права флагрантно се крши од МВР. 
На пример, добивате соопштение од МВР во кое се вели ‘доскорешниот директор 
на Нова Македонија’, па потоа се ставени иницијали... Секој знае за кого станува 
збор, а го пренесуваме тоа соопштение како такво“.

(Уредник, дневен весник, 6-годишно искуство)

„Ете, на пример, Војо Михајловски (поранешен директор на Фондот за 
здравство н.з.). За него сите мислиме дека е виновен иако нема судска пресуда. 
Го фотографираат како влегува во судот, како излегува оттаму во контекст на 
веќе осуден“.

„За време на пожарот во Кисела Вода беше интервјуирана сестрата на 
девојката што почина и тоа беше многу потресно. Мислам дека треба малку да 
се има чувство. Без такво чувство, на Канал 5 беа интервјуирани малите деца 
што биле малтретирани во еден Интернет-клуб“.

(Уредник, дневен весник, 8-годишно искуство)

„Откако дојде на власт СДСМ, постоеше еден принцип, прво од провладините 
медиуми, и во тоа предничеше ‘Утрински весник’, да се прави линч за одредена 
личност дека направил криминал. Потоа, портпаролот на Владата организираше 
прес-конференција за да се соопшти дека тој и тој е криминалец и по два-три 
дена полицијата поднесуваше кривична пријава до Обвинителството. Сето тоа 
создаваше атмосфера на линч. Веднаш по изборите во 2002 година, бевме 
сведоци на еден куп такви случаи“.

(Новинар, радио, 15-годишно искуство)

„Пресумпцијата на невиност во медиумите не се почитува докрај. Ако зборуваме 
од тој аспект, се прекршуваат правата. Кога ќе биде поднесена кривична пријава, 
а тоа е сè уште првото ниво од некаков евентуален судски процес, уште на 
ниво на кривична пријава кај нас (македонските медиуми, вклучувајќи го и мојот 
медиум) се објавуваат полното име и презиме на луѓето“. 

(Уредник, ТВ, 15-годишно искуство)
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Се сеќавате ли на некој пример во кој жртвите на одредена несреќа или 
злосторство се изложени пред јавноста без посебна заштита? Знаете 
ли за ваков случај?

„Го убедував уредникот дека новинарската етика подразбира да не се мешаш 
во полициска истрага. Ме убедуваа дека треба да кажам каде, според наши 
информации, се наоѓаат побегнатите од Шутка (затвор во Скопје н.з.). Прво, 
велам дека е невозможно да ја имаме таа информација, кој ги видел? Второ, 
и да знаеш во која куќа се, ќе објавиш или ќе оставиш полицијата да си ја врши 
работата? Ако треба, полицијата нека ти даде ексклузивка. Бев убедувана дека 
требало да мислам на гледачите, а портпаролот на МВР треба да си одговара 
пред министерот. Јас сум морала да го објавам тоа. Значи, ги немаме основните 
стандарди, а трчаме по некои други стандарди“. 

(Главен и одговорен уредник, неделен магазин, 19-годишно искуство)

„Најдрастичен пример беше со сведочењето на двете романски државјанки 
за наркобосот Дилавер Бојку. И покрај тоа што беа заштитени сведоци, сите 
медиуми ги сликаа. Не им се даде потребната заштита. Тоа е веќе проблем на 
државата“.

(Уредник, дневен весник, 15-годишно искуство) 

„Дел од телевизиите за време на конфликтот во 2001 година ги покажуваа 
загинатите со камера во ковчег. Тоа беше одвратно. Мислам дека А1 и Канал 5 
покажаа такво нешто, не сум сигурен за Сител. Сител ги покажуваше крстовите 
со името и во заднина беше погребната поговорка. Тоа е нешто недопустливо. 
Барем според оние етички норми што сме ги учеле во новинарството. Имаше 
една девојка што се фрли од мост, мислам во Кратово, и беше објавена со 
име и презиме. Тоа не е в ред. На крајот на краиштата, земете го тоа како 
избор во животот. Таа имала избор во животот. Не треба да го кажете името и 
презимето“.

(Новинар, новинска агенција, 13-годишно искуство)

„Медиумите го практикуваат тоа, затоа треба да се измениме. Треба да 
внимаваме за чувствата на личноста. Имам големи забелешки на апсењето на 
професорот во Прилеп (осомничен за педофилија н.з.). Не требаше да го апсат 
пред неговата сопруга и ќерка кои беа во истата гимназија“. 

(Новинар, радио, 31-годишно искуство)

Дали некому сте давале податоци за луѓе (адреси, болници, медицинска 
документација) добиени во текот на новинарското истражување? Дали вашиот 
медиум ги објавува имињата на малолетници што се вмешани во криминални 
дела? Дали во вашиот медиум или во некој друг ви е познат ваков случај?
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„Сите истражувања треба да бидат заштитени од авторот, и луѓето што 
се упатени во тоа новинарско истражување треба да бидат заштитени. Тие 
податоци треба да служат само за проектот. Кај нас не се објавуваат имиња на 
малолетници. И тоа е една од законските обврски што ги почитуваме“.

(Новинар, радио, 28-годишно искуство) 

„МВР бара податоци за настани на кои сме биле. Не сум сигурен како е 
регулирано тоа, но, главно, во сегашниот и во поранешниот медиум во кој работев, 
кога МВР ќе се обратеше писмено, речиси секогаш ги добиваа снимките. Други 
податоци за луѓе не сме давале“.

(Заменик-главен уредник,ТВ, 15-годишно искуство)

Знаете ли за случај каде што физичките или менталните недостатоци 
на некоја личност се споменуваат во новинарски текст?

„Кога зборуваме за хендикепираните лица во позитивна смисла (има такви 
случаи), тогаш хендикепот е причина за објавувањето одредена сторија и тоа 
треба да се каже, бидејќи, во крајна линија, општеството треба да се погрижи за 
тие лица. Мислам дека нема спомнување на хендикепот во негативна смисла, во 
таа смисла сме мошне хумани, мислам дека ја почитуваме таа категорија луѓе“. 

(Новинар, радио, 28-годишно искуство) 

Дали при новинарски текстови од црна хроника се напоменува верска, 
национална, сексуална или друг вид припадност на инволвираните 
лица?

„Да, но во последно време почнавме да внимаваме, ама порано... Во нашиот 
медиум неколку пати, а во другите медиуми, исто така. Се случува да се искористи 
тоа за да се направи некаква тензија: Албанец е по потекло, па затоа така било, 
Ром е па затоа онака било“.

(Новинар, ТВ, 8-годишно искуство)

„Верска припадност редовно, не може да се одлепиме од тоа. Понекогаш и 
националната“.

(Уредник, ТВ, 15-годишно искуство)

„Порано, секогаш во црна хроника ако стануваше збор за Албанец, тоа се 
потенцираше, а ништо не се пишуваше за Македонец. Полека се чистат тие 
работи, тоа е хате спеацх“.

(Уредник, радио, 13-годишно искуство)

„Покрај тоа што водиме сметка да не се нагласува во насловот за да не се 



44

етиката и ноВинарстВото

добие погрешен призвук, се случува и да ни се провлече таква информација. На 
пример, четворица Албанци претепале Македонец - има такви случаи“.

(Уредник, дневен весник, 15-годишен искуство)

„Да, во етнички мешани региони, верската и националната припадност се 
напоменува задолжително. Во ваква држава е битно тоа. Не е битно во граѓанска 
држава. Кога етничката припадност е битна за носење одлуки во Собрание и за 
вработување во институциите, зошто да не е битна и во тие случаи. Мислам дека 
им е битно и на гледачите и на читателите. Таа наша аномалија нè доведе до 
тоа. Инаку, лично никогаш не ми било важно“.

(Уредник, неделен магазин, 20-годишно искуство)

Знаете ли за случај кога во некои новинарски форми децата, 
малолетниците или лица со тешкотии во развојот се користени како 
извори за новинарски истражувања?

„Ми се случи да добијам критика за една работа. Подоцна сфатив дека критиката 
е на место. Правев прилог за силувано девојче во Куманово. По некоја случајност, 
кога стигнав таму, се појави мајката со девојчето за рака и јас ги снимив. Потоа го 
пуштив прилогот. Подоцна ми забележаа дека сум смеела да ја снимам мајката, но 
не и девојчето. Огромна грешка, катастрофална грешка. Во другите телевизии има 
појави на злоупотреба на деца, се случува и воопшто не се размислува“. 

(Новинар, ТВ, 8-годишно искуство)

„Па, да, се случува да бидат интервјуирани малолетници. Сме правеле интервјуа 
со малолетници од забавен карактер, зависи за што станува збор. Ако малолетникот 
е извор на информации, ако видел нешто, мислам дека не е проблем да го користите 
како извор. Не се сеќавам дека некој малолетник заглавил поради нешто такво“.

(Уредник, дневен весник, 6-годишно искуство)

 Дали некој некогаш од вас барал да го откриете вашиот извор на 
информации? Дали некој во вашата редакција знае кои се вашите 
извори?

 „Да, имало таква тенденции. Но, не сум го открил изворот и мислам дека никој 
не треба да го прави тоа“.

(Новинар, радио, 7-годишно искуство)

„Барале многу пати, но не го откривам. Барале и на суд, сум платил казна, но 
не сум го открил изворот. Најчесто на уредникот му го кажувам изворот за да го 
убедам да го пушти текстот, за да види дека не сум измислил. Досега сè било 
коректно. И тој го чува изворот“.
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(Новинар, радио, 31-годишно искуство)

„Да. Не многу често, но барале да го откријам мојот извор на информации. Но, 
не ми се случило да откријам извор што не сакал да биде откриен пред никого“.

(Уредник, дневен весник, 6-годишно искуство)

Дали во Вашиот медиум се прочитани мемоари или исповеди на некој 
криминалец? Сметате ли дека тоа може да даде слика за личноста на 
криминалецот? Дали во содржината има некоја политичка импликација 
(споменување политичари, државни институции)? Дали во вашиот 
медиум или во некој друг ви е познат ваков случај?

„Гледав само една документарна емисија за еден шејтан од Гевгелија, познат 
криминалец. Имаше некои книги на некои три девојки од Скопје кои имаа исповед, 
споменуваа некои политичари, ама остана на тоа. Дел од медиумите пишуваа за 
таа книга и сите знаеја дека тоа се некои проститутки кои биле со политичарите, 
ама на тоа остана“.

(Новинар, новинска агенција, 13-годишно искуство)

„Чакала, осомничен за убиството на Петрит Аме (гонет за организиран 
криминал со дрога н.з.) спомнуваше имиња и на некои политичари, кои тогаш 
беа на власт. Тоа дава слика за општата состојба, за полициските методи. За 
да се спаси, Петрит премина на другата страна и обвинуваше други политичари 
(во времето на ВМРО-ДПМНЕ, го обвини Бранко Црвенковски)... За жал, тоа се 
злоупотреби за политичка пресметка“.

(Уредник, радио, 13-годишно искуство)

„Своевремено лично правев интервју со Аркан. Знаев дека е воен злосторник, 
но сметав дека е тоа атрактивно интервју да се види што мисли и на каков начин“.

(Уредник, радио, ТВ, 15-годишно искуство) 
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