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1) Цели на истражувањето  

Република Македонија е демократско мултикултурно општество, а реалните 
позитивни манифестации на неговата етничка, религиска, културна и јазична 
комплексност претставуваат по многу нешта уникатна карактеристика во 
Југоисточна Европа и пошироко. Основен истражувачки предизвик на оваа студија е 
прашањето дали оваа негова карактеристика, и во минатото и денес, од  
припадниците на македонскиот народ како мнозинска и од другите заедници и 
групи кои живеат во Македонија, се доживува како закана за интеграција на 
општеството или како заедничка нова регионална и европска вредност. Начинот на 
кој различните општествени заедници и групи се претставуваат преку медиумите, 
можностите тие да ги изразат своите мислења и ставови низ медиумските 
содржини и да бидат дел од редакциите во медиумите се од огромна важност за 
севкупниот развој на македонското општество  и за развивањето на заемното 
разбирање, соживот, соработка и толеранција..      
  Во европската медиумска политика прашањето на медиумскиот плурализам 
и содржинската разновидност се нагласува како централен аспект на 
остварувањето на правото на информирање и слободата на изразување, 
гарантирани со членот 10 на Европската конвенција за човекови права. 
Медиумскиот плурализам има различни димензии, од кои една е обезбедување 
културен плурализам во медиумите. Оваа димензија е поврзана со правичното 
претставување и изразување (пасивен и активен пристап) на различните културни и 
општествени групи во медиумите, вклучувајќи ги и етничките, јазичните и 
националните малцинства. Културниот плурализам и разновидноста во 
медиумската сфера би биле загрозени доколку различните културни, јазични и 
општествени групи немаат пристап до медиумите или доколку недоволно се 
претставени во медиумските содржини. За културниот плурализам и разновидноста 
исто така е ризично,  доколку во медиумите нема доволно вработени од 
различните културни групи, но и ако не постојат доволно непрофитни медиуми 
наменети за малцинските групи1. 
  Разновидноста меѓу луѓето е вткаена во основата на секое општество: млади 
и стари луѓе, луѓе со различна економска и социјална моќ, вработени и 
невработени, општествено маргинализирани и луѓе со различна  верска определба 
или уверување, поединци со различна сексуална ориентација или родов идентитет, 
луѓе од различно национално, етничко или расно потекло. Сите тие очекуваат и 
заслужуваат да бидат застапени  и претставени на правичен и сензитивен начин во 
општествениот, политичкиот и културниот живот, како и во а неговата медиумска 
рефлексија. 
  Масовните медиуми, особено оние кои објавуваат вести и информации, 
имаат централна улога кога станува збор за отсликувањето и градењето на 
културната разновидност во македонското општество. Тие влијаат врз 
формирањето на ставовите и уверувањата на луѓето, како и врз нивните перцепции 
за другите општествени и културни групи и заедници. Меѓутоа, тоа влијание не се 
одвива секогаш во очекуваната или посакуваната насока. Начинот на кој медиумите 
ги претставуваат и им овозможуваат гласност/видливост на различните 
општествени актери, односно начинот на кој се фокусираат или ги врамуваат 

                                                           
1 Дефиницијата и ризиците за културниот плурализам се извлечени од студијата нарачана од Европската 

комисија „Indicators for Media Pluralism in the Member States – Towards a Risk-Based Approach“, достапна на:  
http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/pluralism/study/index_en.htm   



негативните појави и процеси може и ненамерно да поттикнува стереотипии, 
нетрпеливост, лош или говор на омраза. Во минатата деценија и половина во 
Македонија беа забележани бројни примери на невнимателно или на намерно 
известување во кое отсуствуваше чувствителност за меѓуетничките, меѓукултурните 
и меѓуверските односи во нашето општество.     
   

1.1. Професионални стандарди и правна рамка   
за известувањето за различностите  

 
  Здружението на новинари на РМ има усвоено Кодекс на новинарите каде во 
членот 10 се вели дека „новинарот нема свесно да создава ниту преработува 
информации што ги загрозуваат човековите права или слободи, нема да говори со 
јазикот на омразата и нема да поттикнува на насилство и дискриминација по која 
било основа (национална, верска, расна, полова, социјална, јазична, сексуална 
ориентација, политичка...), а во членот 11 дека „новинарот ќе се придржува и на 
општо прифатените општествени стандарди на пристојност и почитување на 
етничките, културните и религиозните различности во Македонија“.  
  Покрај тоа, во Законот за радиодифузната дејност се содржани и одредби 
кои се однесуваат на принципите врз кои треба да се засноваат програмите, при 
што се става посебен нагласок на почитувањето на овие прашања. Така, во членот 
68 се утврдува дека радиодифузните програми се темелат врз следниве принципи: 
„... негување и развој на хуманите и морални вредности на човекот и заштита на 
приватноста и достоинството на личноста, еднаквост на слободите и правата 
независно од полот, расата, националното, етничкото и социјалното потекло, 
политичкото и верското убедување, имотната и општествената положба на човекот 
и граѓанинот, поттикнување на духот на толеранцијата, заемното почитување и 
разбирање меѓу индивидуите од различно етничко и културно потекло, ... 
отвореност на програмите за изразување на различните култури што се составен 
дел на општеството, зачувување и негување на националниот идентитет, јазичната 
култура и домашното творештво...“.  
  Покрај овие документи, кои даваат генерални насоки за известувањето на 
различностите, не постојат други усвоени правила или насоки во кои детално се 
разработуваат стандардите и принципите на известувањето за различностите. Од 
досегашните истражувања не можеше да се утврди дали општите принципи во  
Кодексот и во законската регулатива им се познати на новинарите и уредниците, 
дали им даваат доволно јасни насоки за постапување и со кои проблеми се 
соочуваат новинарите во известувањето за различностите.       
     

1.2. Цели на истражувањето и истражувачки прашања  

Основните цели на истражувањето се: (1) да се направи увид во досегашните 
истражувања и публикувани текстови за  медиумското известување за различните 
општествени групи и култури кои живеат во Република Македонија; (2) да се 
согледаат информираноста, перцепциите, ставовите, практиките и искуствата на 
дел од медиумите во поглед на известувањето за различностите; (3) да се утврди 
како медиумите известуваа за два понови настани кои имаа нагласена 
меѓуетничка/меѓурелигиска/меѓукултурна димензија; и (4) да се сумираат 
конкретните иницијативи кои претставуваа (или претставуваат) обид на позитивен 
начин да се промовира културната разновидност во медиумите.     



Важно е да се нагласи дека ова истражување немаше за цел да ги 
идентификува медиумите кои најчесто негативно известуваат за различните 
етнички групи и врз таа основа да ги ’обележи’ како етички непрофесионални и 
неодговорни медиуми. Напротив, целта е да се откријат,  разберат и да се 
поттикнат внатрешните механизми во редакциите кои можат да помогнат да се 
репродуцира културната разновидност и говорот на толеранција во и преку 
медиумските содржини, посочувајќи на најпозитивните практики, примери и 
искуства.       

Најважните истражувачки прашања на кои требаше да одговори 
истражувањето беа следниве: 

(1) Кои истражувачки или други податоци се достапни за претставувањето на 
етничката и културната разновидност во медиумите, односно за начинот на 
кој медиумите во Македонија известуваа за различните општествени групи?     

(2) Каква е информираноста, перцепциите и ставовите на редакциите во поглед 
на известувањето за различностите? 

(3) Какви се практиките и искуствата на редакциите (на уредниците и 
новинарите) во врска со известувањето за различностите? 

(4) Како известуваа медиумите опфатени со анализата за два понови настани 
кои можат да имаат големо влијание врз меѓукултурните, меѓурелигиските 
или меѓуетничките односи во земјава?   

(5) Кои иницијативи во медиумскиот сектор досега биле покренати со цел на 
позитивен начин да се влијае врз културната разновидност во медиумите? 
 
1.3. Методолошка рамка   

  
Истражувањето се потпира во голема мера врз анализа на извештаи, 

публикации, документи, како и анализа на секундарни податоци од претходно 
реализирани истражувања на медиумското известување за различните 
општествени групи и заедници. 

За да се соберат примарни податоци, беа реализирани 28 квалитативни 
(полуструктурирани) интервјуа со уредници и новинари, со цел да се согледаат 
нивните ставови, перцепции, уверувања за актуелната состојба во новинарската 
професија и внатрешните практики и искуства во редакциите во поглед на 
известувањето за различностите. Дел од прашањата во интервјуата се однесуваа и 
на тоа во која мера новинарите и уредниците ги познаваат, како ги разбираат и 
дали ги имплементираат професионалните новинарски правила и стандарди 
поврзани со известувањето за различностите.      

Секое интервју беше снимено и од него беа направени транскрипти кои беа 
анализирани со методот на квалитативна (тематска) анализа. 

    
1.4. Примерок 

При спроведувањето на интервјуата беше применет т.н. теоретски примерок 
(theoretical sampling) кој произлегува од ’втемелената теорија’ (grounded theory). 
Истражувачот собира податоци (набљудува, интервјуира, собира документи) сé до 
моментот на т.н. теоретско заситување или до моментот кога е заокружена една 
нова емпириска теорија. Во ова истражување на почетокот беа планирани 20, а беа 
реализирани вкупно 28 интервјуа до крајот на истражувањето. 



2) Клучни наоди од истражувањето  

  Во различни меѓународни документи и во кодексите на новинарските 
асоцијации на меѓународно и национално ниво, често се потсетува на 
професионалните новинарски стандарди кога се известува за различните 
општествени групи. Медиумите треба да известуваат точно и непристрасно, и да 
бидат сензитивни кога станува збор за тензии меѓу заедниците во едно општество. 
Треба да избегнуваат поттикнување на стереотипии, а индивидуите да ги третираат 
како еднакви без притоа „нивното однесување да го поврзуваат со конкретната 
заедница кога во конкретниот случај тоа е ирелевантно.“  

Истражувањето овозможи да се разберат и опишат контекстот, процесите и 
најважните фактори во известувањето за различностите: (1) индивидуалните 
карактеристики, ставовите и професионалните уверувања на новинарите и 
уредниците; (2) професионалните правила и кодекси на редакциите и новинарите; 
(3) структуралните и организационите карактеристики на медиумот; (4) влијанието 
на пазарот и публиката; и (5) влијанијата на сопствениците, политичките партии и 
власта. 

 
2.1. Индивидуални карактеристики на новинарите   
 

Индивидуалните карактеристики на новинарот (полот, етничката 
припадност, сексуалната ориентација, образованието, верската припадност) имаат 
пресудно влијание во известувањето за различностите. На пример, во редакциите 
кои се мултиетнички, новинарите покажуваат поголема чувствителност кога се 
известува за настани поврзани со меѓуетничките прашања. Од друга страна, 
стереотипиите и предрасудите кон припадниците на друга етничка заедница 
полесно се поттикнуваат и потхрануваат кога редакцијата е составена само од 
новинари од една етничка заедница. 

Сепак и во една моноетничка редакција личните ставови и предубедувања 
доаѓаат до израз само тогаш кога поединецот поседува моќ во медиумот, односно, 
кога тој има клучна улога во процесот на продукција на вестите. Доколку 
редакцијата или уредникот ги наметнат професионалните вредности и правила, 
стереотипиите и предрасудите на поединечни новинари ќе бидат инцидентни 
појави.  

Што се однесува до меѓуетничките односи во државата кај голем дел од 
медиумите преовладува професионалната етика и свесноста дека настаните од 
2001 година се минато, дека не смеат да се повторат и поради тоа во 
известувањето за овие теми „... не смееме да долеваме масло на огнот заради 
публицитет, заради поголем тираж...“, бидејќи „... последиците можат да бидат 
големи“, дека многу нешта се изменети и дека „..не постои друг избор, освен 
соживот и толеранција.“ 

Стереотипиите во однос на меѓуетничките прашања не се манифестираат 
само во известувањето за двете доминантни заедници, македонската и албанската. 
Пример за поттикнување стереотипии е и следењето на светскиот ден на Ромите во 
Македонија. Медиумите по тој повод објавуваа само снимки и прилози за тоа дека 
нивниот живот е беден и очаен, без да пренесат во јавноста и позитивни примери 
или личности од животот на Ромите. 

Мнозинството испитаници во интервјуата се согласуваат дека меѓу 
новинарите постојат повеќе предрасуди во однос на сексуалната определба, кон 



некои маргинални групи и кон луѓето со инвалидитет, бидејќи не е доволно 
изградена свеста дека во основа сите луѓе се еднакви, па тоа се рефлектира во 
известувањето на едно посуптилно ниво. Постојат дури и примери кога некои 
новинари отворено ги потхранувале предрасудите кон некои маргинални групи и 
кон припадниците на ’геј’ заедницата. 

Професионалното искуство и стручната оспособеност на новинарите ги 
обликуваат нивните професионалните улоги и етички уверувања. Новинарите и 
уредниците во интервјуата мошне детално ја елаборираа професионалната и 
етичката криза во која денес се наоѓа новинарството во Македонија. Иако постои 
свест за важноста на различностите и за чувствителноста на овие теми, сепак 
најголем дел од нив себеси се сметаат само за ’пренесувачи’ на настаните и 
фактите од реалноста. Поради низа причини, редакциите не се залагаат за 
проактивно и континуирано известување за овие теми, постои голема пасивност, 
има малку приказни што произлегуваат од иницијативата на новинарот или 
уредникот.  

Во поглед на стручната оспособеност, оценките се поделени. Една група 
новинари смета дека се доволно оспособени за известување за овие теми и дека не 
им се потребни дополнителни обуки, а друга група категорично тврди дека 
„...новинарите во Македонија не се доволно оспособени да известуваат ниту за 
секојдневните настани, а да не зборуваме за различностите... голем број се 
неедуцирани, слабо начитани, недоволно подготвени... подготвуваат интервјуа без 
да знаат со кого разговараат, немаат обезбедено доволно информации за 
проблемот што го третираат и не ја познаваат темата.“ За сите овие оценки мошне 
илустративна е изјавата на новинарот од една национална телевизија: „Генерално 
мислам дека не постои свесност за професионалните стандарди, а уште помалку 
посветеност на професијата. Редакциите се преполни со необразовани новинари, 
со лесно потплатливи и со необјективни репортери, уредници кои заштитуваат 
одредени ставови, особено политички. Колку што повеќе новинарството станува 
платеничка професија, толку стандардите остануваат подалеку.“ 

 
 
2.2. Професионални правила и кодекси на редакциите и новинарите 
 
Во редакциите во кои постојат барем некакви (дури и непишани) 

професионални правила и вредности, влијанието на различните фактори врз 
известувањето за различностите е помалку изразено.  

Истражувањето покажа дека само мал број медиуми имаат внатрешни 
формално усвоени документи со кои се обврзуваат дека ќе ги почитуваат 
законските и етичките норми поврзани со овие прашања. Голем дел од 
интервјуираните новинари и уредници сведочат дека освен постоечкиот Кодекс на 
новинарите, не се поведуваат од други пишани правила во известувањето за сите 
теми, вклучувајќи ги и различностите.  

За разлика од многу медиуми во европските земји, македонските редакции 
немаат внатрешни омбудсмани чија улога е да ја задржат отчетноста  и 
одговорноста кон јавноста. Омбудсманот, во улога на некаков вид  застапник на 
јавноста обично посредува кога има поплаки од граѓаните до медиумите, ја 
поттикнува примената на професионалните и етичките стандарди,  но и 
самокритичноста кај новинарите и нивната саморегулација.  



Освен Советот на честа на Здружението на новинарите, во Македонија не 
постои друг облик на саморегулација на ниво на целата медиумска индустрија. Во 
другите земји ваквите тела се составени како од новинарите, од сопствениците на 
медиумите и од претставници на јавноста. Кај мал број медиуми се забележуваат 
поединечни обиди за саморегулација, која обично се спроведува во форма на 
критичка рецензија на сопствените содржини.  

На ниво на целата новинарска заедница, постои поларизирање на 
медиумите на различните етнички заедници, како живеење или работење во 
паралелни светови. Се пишуваат приказни за својата публика, а се игнорираат 
темите кои се интересни за публиката на другата заедница и кои можеби би 
помогнале за поголемо разбирање и дијалог. Се игнорираат темите што ги 
обработуваат  медиумите на етничките заедници, а кога се пишува за исти настани, 
тогаш новинарскиот агол е сосема поинаков и кореспондира на очекувањата на 
сопствената публика.. Исклучок се само неколку медиуми чии содржини се 
наменети за различни публики. 

Загрижувачка е видливата поделеност во  јавниот сервис, кој има законска 
обврска да ја развива и поттикнува општествената кохезија и културната 
разновидност. Дури и интервјуираните уредници и новинари од МРТ признаваат 
дека сервисите на македонски јазик и на јазиците на етничките заедници 
функционираат паралелно и не соработуваат, не разменуваат информации и вести, 
ниту пак имаат  заеднички содржини што би се емитувале на сите програми.  

Јавниот сервис, по дефиниција би требало да биде пример за највисоки 
стандарди, професионалност и квалитет во известувањето. За жал, во минатите 
години на јавниот сервис беа забележани груби кршења на новинарската етика, 
како на пример уредници кои беа директно инволвирани во политички активности, 
или пак, усвоени внатрешни правила со кои новинарите се ’мотивираат’ да 
обезбедуваат реклами за програмата, за што МРТ беше сериозно критикувана во 
јавноста1.  

 
2.3. Структурални и организациски  
       карактеристики на медиумиот  

 
Во дневното известување, притисокот за исполнување на временските 

рокови придонесува новинарот да нема многу време на располагање за обработка 
на една тема. Континуирано, го години наназад, на редакциите им недостигаат 
материјални, технички и човечки ресурси.  

Најголем дел од интервјуираните сметаат дека проблемот со недостигот на 
време може да се надмине доколку постои подобра организација во редакциите. 
Според нив, повеќето уредници не планираат предвреме заради развојот на 
дневните настани . И главниот уредник и уредниците на рубриките треба да имаат 
теми и идеи за различни агли на новинарска обработка, бидејќи вистинското 
новинарство подразбира систематично следење на настаните, аналитичен пристап 
кон актуелните теми, отворање и пишување за т.н. горливи прашања во 
општеството, , конзистентност во уредувачката политика, системско планирање,  
проактивност и партиципативност во креирањето на јавната агенда. 

Недостигот од истражувачко новинарство во медиумите во Македонија, е 
проблем кој посебно се потенцира во јавниот сервис, кој по правило треба многу 
повеќе од комерцијалните медиуми да го поттикнува длабинското известување за 
различни теми и аналитичкиот пристап на обработка на дневните случувања. 



Меѓутоа, во информативните програми на МРТ доминира „... пренесувањето туѓи 
ставови, туѓи изјави, најави на настаните,... а истражувачко новинарство не 
функционира, особено во дневното известување.“ Причините и овде се лоцираат во 
недостигот на технички ресурси, финансии и недостиг на оспособен кадар, особено 
кај програмите на етничките заедници. 

Кога се зборува за процесот на селекција на вестите, односно која 
информација е вредна за објавување, истражувањето покажа дека темите кои се на 
дневната агенда на медиумите, најмногу се под влијание на ставовите на главните 
уредници и уредниците на рубриките. Новинарите најчесто се ставени во улога на 
пренесувачи на позициите на сопственикот или на менаџментот на медиумот, кој 
пак зависи од  нивната моментална наклонетост кон некоја политичка или бизнис 
групација или друг центар на моќ.  

Работата на новинарите најчесто е сведена на реализирање на дневните 
репортерски задачи. Загрижувачко е сознанието дека континуираното известување 
кое не е имуно на влијанија, резултира со чести примери на новинарска 
автоцензура, што подеднакво е застапено и кај јавниот сервис и кај комерцијалните 
медиуми.  

Оттука може да заклучиме дека вестите за настани и информациите со кои 
се претставува културната разновидност во општеството, се натпреваруваат за 
простор и време не само со многу други настани, туку и со голем број различни 
фактори и влијанија, а нивното објавување во најголем дел зависи од одлуката на 
уредувачкиот колегиум. 

 
2.4. Влијанија на пазарот и публиката 

Фактот што најголем дел од вестите на приватните медиуми се 
комерцијален производ, исто така влијае врз искривување на сликата за реалноста 
што тие ја создаваат. Новинарите ’се принудени’ на публиката да и ја сервираат 
реалноста на начин што го предизвикува нејзиното внимание, односно да и го 
сервираат она што во моментот ’се продава’ на пазарот. Овој ’комерцијален’ 
притисок, новинарите ги претвора во еден вид забавувачи или ’шоумени’, бидејќи 
вестите “мораат“ да бидат интригантни и да предизвикаат емоции за да можат да 
го задржат интересот на публиката.  

Под притисокот на пазарот, новинарот е принуден да пронаоѓа вести кои се 
претвораат во сензационалистицки наслови што го продаваат весникот. 
Новинарите најчесто  ги презентираат сите вести, вклучувајќи и тие за 
различностите, на начин што е интригирачки и што ќе ги разбуди емоциите кај 
публиката.  

Дури и кај најсериозните медиуми може да се детектираат тенденции за 
драматизирање, што сепак не треба да се идентификува со вулгарниот 
сензационализам. Оваа тенка линија лесно може да се помине, што најмногу 
зависи од тоа колку уредниците и редакцијата во целина ќе успеат да се 
спротивстават на комерцијалните притисоци на пазарот и на сопственикот. 
Редакцискиот колегиум треба да го наметне ставот дека почитувањето на 
основните професионални правила ја зголемува довербата кај публиката и 
кредибилитет на медиумот, што пак, во крајна линија придонесува за негов успех 
на пазарот и профитабилно работење.  

За ваква етика во комерцијалното работење на медиумите и покрај 
нарушената конкуренција и силните притисоци на пазарот , сериозно се залагаат 



дел од комерцијалните медиуми и нивните уредувачки тимови. Тие нагласуваат 
дека  без разлика која тема се обработува - бизнис, политика или фото-модели, па 
дури и кога станува збор за темитипични за еден таблоид, потребно е новинарите 
цврсто да се придржуваат до принципите на својата професија. Кога овој став ќе 
преовлада како став на  на редакцијата и тој ќе му се наметне на сопственикот, 
тогаш професионалното новинарство може да се претвори во успешна приказна во 
комерцијалните медиуми. Во таквите редакции и известувањето за различностите е 
поодговорно, осмислено и насочено кон толеранција и кохезија на заедниците и 
групите во општеството.  

  

2.5. Влијанија на сопствениците, политичките партии и власта 

Фактот што медиумите ја конструираат реалноста и што достигнуваат до  
широка публика не останува незабележан од страна на различните центри на моќ, 
кои наоѓаат различни начини да вршат притисок врз медиумите и влијаат врз 
креирањето на вестите, а со цел да ја придобијат јавноста на своја страна. Во 
Македонија со години наназад  се констатира дека состојбата во овој поглед е 
мошне лоша.  

Интервјуираните новинари и уредници ги признаваат обидите за влијание 
на сопствениците и на политичарите: „... не можеш да избираш, кој сака нека 
каже...  тоа сите го прават нели ... јас трипати  досега не сум направил како што 
сакал мојот сопственик ...и после тоа, што да ти кажам, три месеци анимозитет, на 
крај краишта си велам ... па твој е медиумот, сакаш таков прилог, еве ти...“. Некои 
во своите изјаснувања се уште поотворени и тврдат дека “...новинарите се ’дебело’ 
врзани за политичките елити... кои буквално им диктираат што треба да направат... 
и тие на тоа гледаат црно-бело... ако е добра вест и ако веќе мора да се стави во 
весникот, тогаш ќе се стави таква обланда што...  ефектот на веста ќе се намали“. 

За ниските професионални стандарди во известувањето најчесто вината се 
лоцира кај сопствениците кои не вложуваат во своите информативни редакции. Се 
оди на најевтино новинарство, без дополнителни трошоци затоа што некои 
сопственици не сфаќаат дека една новинарска екипа треба да помине и 200 
километри за една фотографија или една снимка.  

 Во поглед на влијанијата на власта и политичките партии врз медиумите, 
речиси сите интервјуирани соговорници  изнесуваат слични мислења.  Денес во 
јавниот сервис, „... генерално се почитува непишаниот принцип да се биде на 
страна на владата... не знам до душа од каде точно доаѓаат тие инструкции, но она 
што јас го забележувам ... е еден црно бел свет, се известува за две политички 
партии, ... има политички партии кои што немаат пристап во јавниот сервис и за нив 
не известуваме.“ Дури и нема никакви дилеми ’како треба’ да се известува во 
јавниот сервис: „... секој медиум си има свој агол на гледање, ... а ние сме јавен 
сервис, што значи дека за нас најголем фактор е Владата на Република Македонија, 
како таа ги гледа работите и обично ние одиме по тој агол... тоа не значи дека не ја 
критикуваме Владата,... но секако тие критики не се баш толку злонамерни, туку се 
добронамерни, поврзани се со факти...“ 

Политичкото влијание врз медиумите се рефлектира и врз известувањето за 
различностите, бидејќи „...медиумите што се поврзани со владејачките партии 
известуваат на друг начин за ист настан во споредба со медиумите кои не се 
поврзани со власта...“ Многу често, кога се известува за овие теми, тие се врамуваат 



во политички контекст поради доминантните политички влијанија врз медиумите, 
кои се политички поделени и поларизирани како никогаш порано. Пример за тоа 
како чувствителните меѓуетнички теми се сместуваат во доминантниот политички 
дискурс меѓу власта и опозицијата беа и настаните поврзани со Калето. „На Калето 
што се случи... е одраз на политичката состојба кај нас во државата, ... повеќе се 
зборуваше за тоа кој стои политички зад тој настан, дали стои ВМРО –ДПМНЕ или 
СДСМ?“  
 
  2.6. Позитивни искуства и практики 

  

Што се однесува до позитивните практики кои ги отслика анализата, од 
клучно значење е фактот дека известувањето во македонските медиуми, 
генерално, се раководи од интересите на публиката.  Исто така, истражувањето 
покажа дека националните и локалните медиуми се свесни за својата општестена 
улога и според тоа ги креираат редакциските принципи на известување. Така, 
локалните медиуми се концентрираат на локалните проблеми и интереси на 
граѓаните, а националните медиуми на различни начини ја отсликуваат ситуацијата 
во целата држава. Треба да се истакне и фактот што голем дел од медиумите не 
објавуваат непотврдени информации, туку се раководат од професионалните 
принципи при објавувањето. 

Позитивни примери се мултијазичните редакции на неколку комерцијални 
медиуми кои се свесни за значењето на кохезијата и потребата од негување на 
заемната толеранција. Има примери на медиуми кои се обидуваат да го поттикат 
интеркултурализмот, иако тие имаат нагласена комерцијална цел: „... пред  две-три 
години решивме да направиме рецепти за бајрам, јагнешко, баклави итн. 
Направивме и се продаде весникот... меѓусебната толеранција се заснова на 
запознавање на обичаите и да се запознаеме како луѓе, но и да имаме пари на 
крајот на краиштата, бидејќи ако немаме пари, пак ќе влеземе во конфликт.“ 

Позитивна практика на повеќе редакции е и тоа што, при селектирањето на 
вестите на денот, се прави барем некаков позитивен исклучок кога се оценува дека 
некоја ’негативна вест’, што инаку би привлекла многу публика, може да влијае врз 
влошувањето на меѓуетничките односи, па поради тоа најчесто не се објавува. 
Карактеристичен пример за ова е објаснувањето на еден од испитаниците: „Ние 
почнавме да истражуваме за еден верски објект ...во подрачје што се уште е 
турбулентно. И дури ја завршивме горе доле приказната, ама се појави Калето и ... 
ја сопревме таа истражувачка сторија, затоа што би имала ефект на синџир од 
настани кои само ќе ја влошат ситуацијата.“  

Постојат обиди на редакциите на некои дневни весници за соработка во 
смисла на разменување содржини кои се објавуваат на различни јазици, но тоа се 
главно инцидентни или краткорочни иницијативи. Соработката на медиумите кои 
објавуваат содржини на различни јазици главно се одвива на локално ниво. За 
одбележување се иницијативите на некои од локалните ТВ станици од мулти-
етничките средини. На пример, соговорниците од  Тетово нагласуваат дека 
медиумите „... на локално ниво повеќе известуваат за различностите во насока на 
зближување на граѓаните отколку националните телевизии“, бидејќи животот во 
мултиетничка средина едноставно го наметнува тоа. Секојдневно се случуваат 
настани во кои се учесници Ромите, Турците, Македонците и Албанците и 
медиумите се трудат да ја покажат таа различност реално и без предрасуди.  



Во минатата деценија, особено за време и по завршувањето на конфликтот 
од 2001 година, беа реализирани неколку проекти за програмско поврзување на 
редакции и тимови на локални медиуми, но тие иницијативи беа најчесто успешни 
затоа што беа поддржани од странски донации. По сопирањето на фондовите, 
згаснуваа и иницијативите , што потврдува дека без финансиска поддршка е мошне 
тешко да се реализираат посериозни продукциски зафати. Сегашните иницијативи 
на локалните медиуми покажуваат дека тие ја препознаваат потребата, дека се 
мотивирани и свесни за својата улога во обликувањето на заедничките вредности, 
но неопходно е да им се обезбеди поддршка затоа што комерцијалните медиуми 
на локално ниво се финансиски најслабиот сектор во медиумската индустрија. Во 
многу европски  земји, ваква поддршка за локалните медиуми се обезбедува од 
јавни фондови наменети за поттикнување на плурализмот и разновидноста на 
медиумските содржини.  

 

 

3) Информации за проектот   

Ова истражување е спроведено како дел на проектот „Медиумски механизам за 
брза реакција“ што Високата школа за новинарство и за односи со јавноста го 
реализира во соработка со Канцеларијата на УНЕСКО во Венеција, во рамките на 
Заедничката програма на Обединетите нации „Зајакнување на меѓуетничкиот 
дијалог и соработка на заедниците“, финансирана од Фондот за развој на 
милениумските развојни цели (MDG-F) на владата на Шпанија.  

Целта на проектот е квалитативно да се подобрат постојните меѓуетнички, 
меѓурелигиски и меѓукултурни односи во земјата преку воспоставување онлајн 
ресурс и механизам кој брзо ќе реагира кога овие вредности ќе бидат загрозени од 
медиумите или од други субјекти што медиумите ги користат за ширење на 
гледишта и мислења кои ги разделуваат наместо да ги интегрираат заедниците.  

Проектот се состои од две фази: (1) подготовка за воспоставување на механизмот 
(спроведување истражувања и анализи, изработка на основните документи, 
методологија на работа); и (2) имплементација на механизмот адаптирана на 
македонските услови (Веб платформа, панел од експерти, мониторинг, редовни 
извештаи, ад хок реакции и др.).  

Истражувањето беше спроведено од истражувачки тим во состав:  
• д-р Љубомир Јакимовски 
• д-р Елеонора Серафимовска 
• м-р Сефер Тахири  
• м-р Жанета Трајкоска 
• м-р Елена Петреска 
• м-р Снежана Трпевска 

Овој и други документи и информации за проектот се достапни на Веб страницата 
на Катедрата на УНЕСКО при Високата школа за новинарство и за односи со 
јавноста: www.unescochair-vs.edu.mk  

http://www.unescochair-vs.edu.mk/

