
„Ситуацијата може да се смени, ако медиум-
ската заедница искрено го сака тоа“, вели во 
интервјуто за ова издание на Билтенот на 
ССНМ искусната новинарка Катарина Бла-
жевска. Но и таа, како и повеќето од нас свое-

то размислување за иднината на професијата го завршува со 
нескриен песимизам и вложување надеж во малите остров-
ца на професионализмот. 

Искуството говори дека прашањето за „општествената 
одговорност“ е термин комплетно испразнет од содржи-
на во медиумските кругови, но и во јавниот дискурс. Без 
општествена одговорност медиумите се сведуваат на пре-
носители на информации, а дилемата околу нив се сведува 
на тоа дали тие се точни или не. 

Но, токму  прогонувањето на прашањето за одговор-
ност и интегритет ја отвори вратата за дебатите околу 
„лажните“ наспроти „точните“ вести, давајќи им аргументи, 
и препуштајќи за него да разговараат и дебатираат оние кои 
всушност не ја разбираат неговата основна мисија. 

Се е подложно на „дебата“ дури и вредностите и нотор-
ните вистини. Доволно е некој да си дозволи да ги оспори 
– и тој ќе добие свои пет минути медиумско покривање.

Веќе никој ниту говори ниту смета дека професионал-
ното новинарство е јавно добро, вредност која што треба да 
се негува и поттикнува. Но, и да се жртвува: профит, брзо и 
лесно стекнатата слава и комфор.

Новинарството на Балканот е веќе етаблирано како 
дежурна тема и од страна на меѓународната заедница. 
Дводневната конференција во организација на Европската 
Унија во Скопје која собра 300 професионалци и претстав-
ници на медиумски организации уште еднаш ја потврди 
пораката дека слободата на медиумите, нивната професио-
налност и економска издржливот не се услов за кој може 
и смее да се преговара. Пораката до политичките елити во 
регионот ја испрати еврокомесарот за проширување Јоха-
нес Хан. Останува прашање дали таа е доволно сериозно 
разбрана.

Во меѓувреме, прашањето е дали ние ја разбираме 
доволно сериозно? Дали во работата ја пресметуваме и 
општествената одговорност на информацијата што ја пла-
сираме, дали го почитуваме фундаментот на кој почива це-
лата професија – професионалните и етички стандарди, и 
создаваме вредност, а не медиумски шум кој произведува и 
е наменет за неуките.  
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Медиумите треба да бидат 
општествено одговорни организа-
ции, кои најдобро и највнимателно 
што можат треба да ги пренесува-
ат информациите кои се важни за 
јавниот интерес, а не на одредени 
групи од интерес
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донија, ваквата вест предизвика сериозни после-
дици. Говорот на омраза како и заканувачките 
пораки упатени до Тодоров може да имаат трајни 
и непоправливи последици по него особено ако 
се има во предвид дека во друг случај на Тодоров 
беше пукано со цел да биде убиен.

По јавната реакција на Тодоров медиумите 
веднаш ја повлекоа лажната вест, но телевизија-
та што прва ја објави веста ниту ја призна својата 
грешка ниту му се извини на Тодоров за да може 
барем малку да ги ублажи последиците од на-
правената грешка.  

Ништо помалку опасни последици од ши-
рењето на лажни вести не е ниту случајот со смр-
тта на Никола Саздовски-Саздо, припадник на 
навивачката група „Комити“. 

Дел од медиумите објавија лажна вест дека 
министерството за внатрешни работи (МВР) на-
мерно го сокрило претепувањето на Саздовски, 
а како резултат на тоа и неговата смрт. Ваквата 
лажна вест предизвика неколку последици, се-
која опасна сама по себе.

Една од нив е поткопувањето на довербата 
во институциите. Ако ширењето на ваквата лаж-
на вест се стави во контекст на општествено-по-
литичката криза во Македонија и сите интервен-
ции на полицијата во овие неколку турбулентни 
години, тогаш несомнено е дека недовербата во 
МВР од ден на ден се’ повеќе расте. 

Говорот на омраза по смртта на Саздовски, 
пак, доведе до разгорување на и така кревките 
меѓу етнички односи, кои за среќа, барем за сега 
не ескалираа во нови случаи на насилство. 

Говорот на омраза и последиците од него 
секогаш биле во центарот на вниманието на 
Хелсиншкиот комитет кои по смртта на Саздов-
ски соопштија дека „несомнени се последиците 
од несправувањето со говорот на омраза„ меѓу 
другото и затоа што обвинителството „сè уште не 
постапува по допрен глас за случаи на говор на 
омраза, а органите на прогонот сè уште соодвет-
но не ги третираат делата од омраза, туку најчес-
то ги водат како полесни дела, прекршоци“.

Случајот со Саздовски ја покажа и сета меди-
умска (не)писменост. Медиумите што ја проши-
рија оваа вест се обврзани да ги познаваат основ-
ните принципи на постапување на полицијата во 
вакви случаи. Ако не ги знаат тогаш се должни да 
побараат објаснување од МВР. 

Со ваквиот пример не само што граѓаните ја 
губат довербата во институциите, туку тие ја гу-
бат и довербата во медиумите. Истите оние ме-
диуми кои не би постоеле ако не се токму тие, 
граѓаните. 

Смртта на Саздовски е и типичен пример 
како дел од медиумите што случајно или намер-
но шират лажни вести и формираат лажна реал-
ност ја поткопуваат борбата на професионалните 
медиуми против медиумската неписменост. 

ИСТРАЖУВАЧКОТО НОВИНАРСТВО 
ЕДИНСТВЕНИОТ БРАНИК НА ВИСТИНАТА

Во ерата на лажни вести и „пост-вистини“ 
пораката на економистот и социолог Емил Леде-
рер од 1937 година дека „одговорноста е на оние 
на кои барањето на вистината им е вокација“ се 
уште не изгубила од својата важност.

Оттука, потреба за медиумско описмену-
вање на публиката и тоа како е прва и основна 
задача на медиумите. 

Борбата со лажните вести ниту почнала де-
нес, ниту ќе заврши со сегашните генерации но-
винари, согласни се малкуте медиуми кои рабо-
тат на откривање на лагата.

Владимир Петрески, уредник на „Вистино-
мер“ верува дека македонското новинарство 
има сили да се справи со лажните вести ако сака.

„Има медиуми кои кои вршат проверка на 
фактите кога ќе увидат дека има невистини. Про-

блемот е што медиумите што пласираат лажни 
вести ги има многу, а оние за проверка на факти-
те многу малку. Тоа е така затоа што најлесно е 
да напишеш лажна вест, а проверката на фактите 
е тешка и потребно е време и истражување. По-
требни се повеќе медиуми кои ќе ги проверуваат 
фактите. Големите светски медиуми отвораат по-
себни оддели само за таа цел. Во Македонија до 
лани постоеше „Сервисот за проверка на факти“, 
а денес тоа е вистиномер.мк кој ги проверува 
изјавите, отчетноста и исполнувањата на вету-
вањата на политичарите. Од јули постои и „Кри-
Тинк“ чија цел е да промовира медиумска писме-
ност преку стимулирање на култура за критичко 
размислување“, вели Петрески. 

Алтернативно решение за борба против лаж-
ните вести е да им се одземе моќта на корисни-
ците и да се возобноват „чуварите на портите“, 
пишува Проф. Д-р. Дона Колар – Панов, во својот 
научен труд „Вести, лажни вести и политики на 
„пост-вистината“.

Борбата со лажните вести е сериозен про-
цес во кој треба да се вклучат многу чинители во 
општеството.

„Регулативата е една од основните начини 
за борба со лажните вести и нивното ширење. 
Во оваа насока треба да се размисли и за регу-
лација и контролни тела кои ќе ја следат ваквата 
состојба на национално, како и на глобално ниво, 
но истовремено тука треба да се внимава да не 
биде загрозена на ниеден начин слободата на го-
вор и правото на слободен интернет. Едукацијата 
е особено важна кога зборуваме за новите меди-
уми и интернет, посебно во делот на феноменот 
на лажни вести. Потребно е да се вложува многу 
во создавањето индивидуи кои лесно ќе можат 
да ги препознаат и отфрлат лажните вести. Овој 
тип на едукација многу брзо треба да стане дел 
и од воспитно – образовниот систем во секоја 
земја. Во оваа насока, многу е важно и да изнај-
деме механизми со кои ќе направиме кликот на 
секоја реална вест да чини многу повеќе од кли-
кот на која било лажна вест“, смета Кордалов. 
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Недоволно екипирани и финансиски 
ослабени медиуми се плодно поле 
за спроведувањето на некоја цел со 
помош на лажни вести. Ако на тоа се 
додаде и непочитувањето на основ-

ните новинарски стандарди или така наречено 
copy-paste (препишувачко) новинарство, тогаш 
нема дилема дека на која било интересна група 
воопшто не и’ е тешко да ја спроведе својата за-
мисла за креирање на нејзината вистина. 

А вистинската улога на медиумите е сосема 
спротивна. Тие треба да бидат општествено од-
говорни организации, кои најдобро и највнима-
телно што можат треба да ги пренесуваат инфор-
мациите кои се важни за јавниот интерес, а не на 
одредени групи од интерес.

Новата информациско-комуникациска тех-
нологија не познава граници за тоа што е висти-
на, а што лага. 

На Фејсбук, Твитер или Инстаграм на пример, 
секој може да објавува било каква содржина која 

поради немање на точно утврден формат како би 
се објавувала, не може ниту да се предвиди дали 
објавената вест е точна или лажна. Податоците 
за тоа колку некоја објавена вест е прочитана, ви-
дена или слушната е многу поважно од тоа дали 
таа е вистинита. 

„Лажните вести се напишани и објавени за 
да доведат во заблуда, а со цел да се наштети на 
одредена личност или субјект. Да се стекнат со 
одредена финансиска или политичка корист, кре-
аторите на лажни вести честопати користат сен-
зационалистички, нереални или целосно фабри-
кувани наслови со цел зголемување на читаноста 
или гледаноста, онлајн споделувањата, како ост-
варување на приходи од интернет пристапувања 
односно кликања“, вели Бојан Кордалов специја-
лист за јавни односи и нови медиуми. 

 
ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЛАЖНИТЕ ВЕСТИ 
МОЖАТ ДА БИДАТ ТРАЈНИ
 И НЕПОПРАВЛИВИ

Говорот на омраза е еден од најопасните по-
следици од ширењето на лажните вести. 

Неодамна речиси како бомба одекна веста 
дека поранешниот министер за образование и за 
здравство во Владата на ВМРО-ДПМНЕ, Никола 
Тодоров, ќе гласа на референдумот. 

Една македонска телевизија објави дека То-
доров на панел-дискусија поврзана со референ-
думот изјавил дека ќе излезе на референдумот 
и што е поважно ќе гласа „за“. По принципот на 
копи-пејст новинарство веста ја пренесоа десети-
ци медиуми.

Во зовриена политичка ситуација, а во кон-
текст на општа ескалација на односите во Маке-
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Случајот со Саздовски ја покажа и сета медиум-
ска (не)писменост. 

Владимир Петрески

Медиумскиот систем базиран на 
премисата за медиумите како 
кучиња чувари на демократијата 
повеќе или помалку функционираше 
се до појавата на интернетот и осо-
бено на социјалните мрежи. Денес 
„глобалната мрежа“ колку што им 
помага на новинарите, но и на публи-
ката толку и придонесува за рушење 
на кредибилитетот на вистинско-
то и чесно новинарство. 

Според податоците на Хелсиншки-
от комитет во последните шест 
и пол години, Комитетот регис-
трирал 443 инциденти и дела од 
омраза, кои во најголем процент 
се случиле помеѓу малолетници 
или млади луѓе поради етничката 
припадност на жртвата или сто-
рителот.

Затоа истражувачкото новинар-
ство се наметнува како единствен 
браник на вистината кое не смее да 
дозволи сосема да се изгуби критич-
кото размислување на сметка на 
емоциите на граѓаните. 

По јавната реакција на Тодоров медиумите веднаш ја повлекоа лажната вест, но телевизијата што 
прва ја објави веста ниту ја призна својата грешка ниту му се извини на Тодоров 
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БИЛТЕН БИЛТЕН

Дали општествената одго-
ворност е термин на кој се 
рефлектира работењето на 
медиумите во Македонија? 
Што мислиш, дали во редак-

циските муабети некогаш се спомнува овој 
термин? 

Со многу ретки исклучоци, општест-
вената одговорност е термин кој денес не 
опстојува во професионалниот хабитус на 
медиумите и новинарите. Некако, се си за-
вршува на „канонот“ дека јавноста има пра-
во на информација - навремена, вистинита и 
објективна. Но, во практика „еластичноста“ 
во разбирањето и спроведувањето на овие 
принципи, длабоко ја еродираат или ја ели-
минираат нужната општествена одговор-
ност на медиумите. А токму денес, во време 
на нови медиуми, на отсуство на регулација 
врз нив, како и во време на мега-лавина од 
лажни вести, можеби повеќе од кога било 
информацијата станува важна општествена 
вредност, а не само „обичен“ информативен 
производ. Следствено на тоа, се зголемува 
и значењето на општествената одговор-
ност на медиумите, која мора да биде во 
функција на општото добро, а не на некаква 
општа манипулација.  

Што, според тебе, треба да се смени и 
дали воопшто може да се смени ситуација-
та во однос на прашањето за општествена 
одговорност на медиумите?

Може да се смени, само ако медиум-
ската заедница искрено го сака тоа. Сега, и 
покрај постоењето на закони и кодекси, во 
практика како се уште да не се воспоста-
вени јасни граници на дејствувањето на 
новинарската професија, во која најголема 
одговорност носи новинарот. Ние се уште 
„се крстиме“ во очекувањата дали нови-
нарот ќе дејствува воден исклучиво од 

професионални и етички начела. А тоа е 
услов без кој не се може. Тоа е фундамент 
на професијата. Второ, посебно со раз-
војот на социјалните мрежи, концептот на 
општествена одговорност на медиумот/
новинарот е ставен на сериозен испит 
пред публиката. Публиката е во голема 
конфузија ако традиционалниот медиум 
и негови претставници информираат едно 
преку печатот, ТВ или Радио, а сосема 
друго „приватно“ на социјалните мрежи. 
Довербата е првата жртва на таков дуали-
зам во ставовите. 

Трето, во сфаќањето на општествената 
одговорност треба да се имаат предвид и 
други фактори. Во иминативе години, под 
притисок на политичките настани постоја-
но се зборува за стожерите на идентите-

Повеќе од кога било   информацијата   
            станува важна    општествена вредност

ИНТЕРВЈУ СО КАТЕРИНА БЛАЖЕВСКА, ДОЛГОГОДИШЕН НОВИНАР И УРЕДНИК 

Разговараше:
ТАМАРА ЧАУСИДИС

тот, меѓу кои главен е јазикот, а токму на 
тој план го имаме најголемото назадување. 
Кој треба да ги потсети новинарите дека 
имаат голема одговорност за јазичната кул-
тура, бидејќи гледачите, читателите и слу-
шателите секојдневно го примаат тој јазик 
и многу од нив така ја формираат нивната 
јазична свест. По ист принцип, масовната 
комуникација влијае и на интерперсонална-
та. Односно, нивото на култура што го про-
мовираат медиумите станува модел, па ако 
новинарството во голема мера е сензацио-
налистичко, за градењето таква култура во 

јавниот дискурс „заслужни“ стануваат, пред 
се, медиумите. Мислам, дека свеста за се-
купната општествена одговорност сега е на 
многу ниско ниво, бидејќи во спротивно би 
се виделе и појасни потези за менување на 
таквата состојба. Такви сигнали засега нема. 

Дали можеш да направиш разлика 
меѓу некогаш и сега?

Првите новинарски чекори ги направив 
пет години пред распадот на Југославија. 
Но, дури и во тие пет години, период кој 
го нарекуваме „едноумие“, доминантно се 

почитуваа професионалните и етички стан-
дарди. За среќа, можеби по некаква инер-
ција, тој тренд продолжи и во првата пето-
летка по осамостојувањето на Македонија. 
По 1996 година почна постепено да се топи, 
пред се, под наплив на голем број нови ме-
дуими, кои во еден период создадоа толку 
многу работни места за новинари, што про-
пустниот филтер стана широк и неселекти-
вен, па во новинарството се вгнездија огро-
мен број и елементарно неписмени лица. 

Во последно време често прашање кое 
новинарите го добиваат од надвор е дали 
ситуацијата со медиумската сцена е про-
менета со промена на власта? Што е твојот 
одговор на ваквото прашање?

Секако дека е променет. Од тотално 
затворени институции, од закани и „поз-
драви“ ако се осмелиш да прашаш нешто 
што им го расипува дневното располо-
жение на владејачките елити платени од 
нашите пари, денес немаме проблеми од 
ваков тип. Но, тоа не е наш успех. Тоа е 
само знак дека цела деценија сме дозво-
лиле тренспарентноста да биде изгонета 
категорија од општествениот живот. Тоа 
што денес имаме пристап до отворени 
извори и информации, секако е добро, но 
постојано ме потсетува дека дека некој ни 
украл една деценија, дека некој ја лажирал 
демократијата, дека ни  ја релативизирал 
медиумската релевантност од позиција во 
која може да ти ги затвори сите извори на 
информации. И за жал, битката против тоа 
не ја извојувавме ние новинарите. Можеби 
имаа придонес жестоките новинарски кри-
тики и граѓанската „шарена револуција“, но 
таа девијација главно беше политички по-
бедена.  

За подобро да ме разберат оние 
кои и медиумите ги третираат 
низ призмата на (не)патрио-
тизмот, нам ни е потребна 
општествена одговорност која 
ќе рефлектира плуралистички 
патриотизам, а не националис-
тички. 

Професионалните и етички стан-
дардите се повеќе егзистираа во 
теоријата отколку во практи-
ката, за на крајот да стигнеме и 
до период во кој новинарството 
стана „потстанар“ на класични-
от политички пропагандизам, кој 
„раскошот“ го доживеа од 2009 до 
2015 година.  

Комуникациските платформи 
може да се менуваат, но конзис-
тентноста и етичноста во изне-
сувањето на новинарските ставо-
ви мора да биде постојана
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Имаш искуство со саморегулација, де-
нес постои посебна организација која се 
обидува да ја промовира одговорноста на 
професијата. А состојбата? 

Не дека нема обиди. Ги имало, и ги има, 
со помал или поголем успех. Советот за ети-
ка секако дека презеде голем товар врз себе. 
Тоа го прави и ЗНМ, напори се вложуваат и 
на голем број дебати и форуми и едукатив-
нин работилници посветени на оваа тема. 
Но, мене ме плаши кога ќе ја погледнам 
сликата во огледалото. Без исклучок, секој 
медиум или новинар што е прекорен од те-
лото за саморегулација, реагира, приговара, 
одбива да се соочи со пропустот, дава без-
број „аргументи“ дека е во право.

 
На денот кога медиум или новинар ќе 

рече - „да, сме направиле грешка, им се 
извинуваме на сите засегнати“, тоа ќе биде 
вистински празник за нашата професија и 
првиот чекор - напред.

Има ли кај тебе оптимизам 
за професијата? 
Би била неискрена ако речам дека има. 

Мојот оптимизам засега се потпира само 
на ретки поединци во професијата, кои со 
својот професионализам можат да се на-
метнат како урнек и да ги остават во сенка 
лошите модели на новинарството. Ги гле-
дам како мали јадра кои би требало да при-
влечат што повеќе млади новинари, кои не 
се подготвени да прават лоши комопроми-
си и дополнително да го уриваат значењето 
на професијата. Велам значењето, бидејќи 
како еснаф угледот се уште не сме го стак-
нале во нужна мера што е потребна за да 
очекуваме доверба. 

„Без слободни медиуми, без новинари кои непречено можат да ја работат својата работа, нема влегување во ЕУ“, порача еврокомесарот 
за проширување Јоханес Хан при отворањето на конференцијата

Европската Унија во Скопје на 18 и 
19 септември, организираше, вто-
ра по ред, конференција за меди-
умите во Западен Балкан на која 
присуствуваа новинари и прет-
ставници на медиумските органи-

зации од целиот регион. 
Дводневната конференција посветена 

на медиумите беше и место од каде се исп-
рати пораката за зголемување и јакнење на 
поддршката на ЕУ на слободата на меди-
умите и младите новинари на Балканот. 

„Без слободни медиуми, без новинари 
кои непречено можат да ја работат својата 
работа, нема влегување во ЕУ“, порача евро-

комесарот за проширување Јоханес Хан при 
отворањето на конференцијата. 

Идејата на Европската комисија беше, 
меѓудругото, на овој собир да ги нотира 
потребите на медиумите и на новинарите 
во овој дел од стариот континент, со цел и 
во наредниот период да понуди алатки кои 
што ќе му помогнaт на овој важен сегмент 
на секое демократско општество.

На два големи панели како и на три 
работилници особено внимание беше пос-
ветено на младите генерации новинари и 
темите како што се: економска одржливост, 
регионалната соработка и стручното обра-
зование.

ЕКОНОМСКА ОДРЖЛИВОСТ, 
ОБРАЗОВАНИЕ И СОРАБОТКА  

На панелот на којшто се дискутираше за 
можните решенија за бизнис-модели во За-
падниот Балкан  едно од конкретните реше-
нија за кои се зборуваше е таканаречениот 
кроудфандинг преку кој самите читатели го 
финансираат работењето на медиумот, нај-
често на порталите.

Јелена Васиќ од српската новинарска 
организација КРИК, којашто се бави со ис-
тражувачко новинарство, објасни како нив-
ниот тим го користи краудфандингот за фи-
нансирање.

Се додека никој не греши и кога 
греши, се додека сите се во 
право и кога не се во право, се 
додека Кодексот е нешто „не-
задолжително“, ние ќе имаме 
збир од различни „новинарства“ 
чиј заеднички именител нема 
да бидат стандардите, туку 
фактот што функионираат во 
иста земја. 

ОСЛОБОДУВАЊЕ од 
политичкиот притисок 
- предуслов за одржливост 
на медиумите

ДЕНОВИ НА МЕДИУМИ ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН

Катерина Блажевска



Тоа е чест случај во Србија, на тој начин 
се дискредитираат новинарите и медиуми-
те што се занимаваат со работата на акту-
елните власти.

„На почетокот луѓето нè обесхрабруваа 
и ни велеа дека граѓаните во Србија немаат 
пари за да ни донираат, но се покажа дека 
не е така“, рече Васиќ. 

Она што Васиќ и КРИК би сакале да го 
видат во Србија постои и во Унгарија.

Таму граѓаните може да одлучат каде ќе 
донираат еден процент од даноците што ги 
плаќаат на државата. Доколку вакво нешто 
се воведе во Србија и во другите држави 
од Западен Балкан, смета Јелена Васиќ, тоа 

многу ќе им помогне на НВО проектите ка-
ков што е КРИК.

Исто така КРИК е замислен по моделот 
на два сајта од оваа европска држава кои 
половина од своите приходи ги добиваат 
преку краудфандингот.

Името на панелот на којшто се дискути-
раше за можните решенија за бизнис-модели 
во Западниот Балкан се викаше „Бизнис-одр-
жливост на независното новинарство преку 
паметни инвестиции во медиумите“.

Михајло Јововиќ од најтиражниот цр-
ногорски весник „Вјести“ вели дека во не-
говата држава не може многу да се говори 
за паметни инвестиции во медиумите кога 
најпаметната идеја е да се инвестира во си-
гурноста на новинарите.

„Црна гора е држава во која се пука на 
новинарите.“

Тој вели дека „Вјести“ сѐуште ужива 
голема доверба кај читателите, но и дека 
луѓето сѐ помалку го купуваат весникот. Од 
2011 го отвориле и онлајн изданието, но 
приходите од сајтот не се доволни и тие се 
приморани да користат пари од фондовите 
на Европската унија и други донатори.

ПОЛИТИЧКИ ПРИТИСОК 
НАМЕСТО ПРОЕКТИ

Можеби беше неочекуван, меѓутоа Јо-
вовиќ имаше прилично конкретен предлог 
до преставниците на Европската комисија:

Многу поразлично не е ниту во Алба-
нија.
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Ерл Мурати од весникот „Газета Шкип-
таре“ вели дека тиражите на овој печатен 
медиуми во последниве неколку години 
паднале од 20.000 на 5.000 продадени при-
мероци дневно. Тој вели дека весникот има 
и онлајн издание, меѓутоа оттаму доаѓаат 
малку приходи, во просек околу 6.000 до 
7.000 евра месечно.

Она што е чудно и вредно за анализа, вели 
Мурати, е тоа што Албанија е држава со три 
милиони жители и на толку мал пазар речиси 
секоја година се појавуваат нови медиуми, а 
никој од постоечките не банкротира.

„Тоа можеби е добро за економската 
состојба на новинарите, меѓутоа никој не 
знае од каде доаѓаат тие пари, а изворот 
најверојатно е мафијата. Тоа секако дека е 
лошо за новинарството“, смета Мурати. 

Оваа ситуација придонесува за цензу-
ра во албанските медиуми од најразлични 
сиви, економски и политички центри на моќ.

Мурати како светол пример ја посочи 
Балканската истражувачка репортерска 
мрежа (БИРН) која во Албанија им овозмо-
жува на новинарите да ги објават приказ-
ните коишто не можат да ги пласираат во 
медиумите кадешто работат поради раз-
но-разни политички и бизнис спреги на соп-
ствениците.

На слична линија со овие соговорни-
ци беше и македонската новинарка Сашка 
Цветковска од скопската „Истражувачка Ре-
портерска Лабораторија“,  која објасни дека 
иако во Македонија се смени власта што 
вршеше огромен притисок врз медиумите, 
сепак состојбата во медиумите не е многу 
подобрена, посебно условите за истражу-
вачко новинарство.

Таа потсети дека медиумскиот пејсаж е 
истиот како и порано, каде преовладуваат 
медиумски сопственици на коишто теле-
визиите и весниците им се дополнителна 
дејност со којашто обезбедуваат политичка 
поддршка за останатите свои бизниси.

Интересно е дека на оваа дебата речиси и 
да немаше претставници на овие мејнстрим 
медиуми коишто се доминантни во своите 
држави, што од сите присутни беше прифа-
тено како заклучок дека тие и не се соочува-
ат со поголеми проблеми и успешно пливаат 
со секоја политичка гарнитура на власт.

Општ е и заклучокот дека тиражите 
на печатените медиуми постојано паѓаат и 
дека нивната преселба на интернет ни од-
блиску не им помага да ги задржат истите 
нивоа на приходи. 

Тоа доведува до затворање на многу ме-
диуми и отворање на нови, помали коишто 
не можат да ги задоволат сите професио-
нални стандарди во работата.

На панелот посветен на образованието 
на младите новинари исто така се конста-
тираше поразителна слика. Факултетите се 
испразнети од заинтересирани млади луѓе 
кои воопшто сакаат да влезат во профе-
сијата. Тоа, секако се должи на фактот дека 
професијата во континуитет е во криза, во 
медиумите и во новинарите не се вложува 
и тие во регионот служат како алатка за ис-
полнување на бизнис и политичките цели на 
сопствениците. 

За проблемите со кои се соочуваат на-
ционалните радија и телевизии се зборува-
ше на панелот посветен на јавните сервиси 
и регионалната соработка. 

Конференцијата заврши со голем панел 
на кој се презентираа заклучоците од рабо-
тилниците и со завршната порака дека „обез-
бедување на слобода на медиумите, нивната 
професионалност и одржливост се најва-
жните задачи на патот до членство во ЕУ“.

Граѓаните најмногу му донирале 
на КРИК во случаите кога тие 
објавуваат ексклузивни приказни 
и во случаите кога се нападнати 
од големите традиционални 
медиуми што се под политичка 
контрола. „Маркетинг пазарот во Црна 

Гора е под големо влијание на по-
литиката, така што парите за 
реклами не одат кај медиумите 
што не им се допаѓаат на вла-
стите. Поевтино за Европската 
унија е во процесот на пристап-
ните преговори да издејствува 
овој притисок да престане, 
отколку директно ЕУ да ни дава 
пари од проекти.“

Модераторот на дебатата напра-
ви интересна и кратка анкета која 
покажа дека само тројца од околу 
50 новинари што беа присутни на 
панелот работат во медиум што 
е постар од десет години. Тоа е 
уште еден доказ за кризата во која 
што се наоѓаат постарите и тра-
диционални медиуми.

Јелена Васиќ Михајло Јововиќ 



Убиството на петмина вработени 
во весник во Анаполис, Мери-
ленд од страна на читател кој 
долги години собирал гнев пора-
ди сторија за кривичната пресуда 

против него поради малтретирање на жена 
беше ужасен, екстремен пример на сурова-
та реалност со која уредниците секојдневно 
се соочуваат: некои луѓе стануваат навис-
тина бесни поради вестите и потребен е 
постојан труд да се деактивира тој бес и да 
се образува јавноста за виталната улога на 
печатот во едно слободно општество, ана-
лизира Индира Лакшаманан за Институтот 
Поинтер.

Во ера на племенски политики и дис-
курс полн со омраза, во ситуација во која 
претседателот безмилосно го оцрнува пе-
чатот како „непријател на народот“, и со 

анкети кои покажуваат дека само еден од 
пет Републиканци им веруваат на информа-
тивните медиуми, сега интернет троловите 
и ботовите шират таква горчина како што 
повеќето од нас не паметат.

По ужасниот напад во „Капитал Газет“, 
сега поважно е  од кога било да ја иско-
ристиме секоја можност – во нашите сто-
рии, во нашите „за нас“ јазичиња на домаш-
ните интернет страници и во средбите со 
јавноста – да ја објасниме нашата мисија: 
Кои сме, што правиме, зошто е тоа важно?

„Дел од мојата работа како уредник 
е пристојно да им одговарам на луѓе кои 
се толку бесни поради она што го читаат 
во весник што се прашувам како воопшто 
функционираат,“ Мајк Вилсон, уредникот 
на „Далас Морнинг Њуз“, напиша на Твитер 
по пукањето, забелешка која ја повторија 

многу уредници од редакции од целата 
земја. 

„Новинарството отсекогаш било опасна 
работа – влегуваме во конфликти и имаме 
допир со луѓе чиј влог е голем и кои се емо-
тивно инволвирани“, ми кажа Вилсон. Во 
повеќето случаи, критичарите се празнат од 
лутината, но не повредуваат никого. 
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„Големо мнозинство од нашите 
читатели, дури и оние кои се 
лути, комуницираат на тензи-
чен, но разумен начин, и на крај 
имаме добар разговор“, вели 
Вилсон.

Но, новите технологии и променливите 
стандарди на јавниот дискурс го сменија 
начинот на кој луѓето го искажуваат својот 
бес кон новинарството и новинарите. Пред 
дваесет и пет години, лутите читатели мо-
раа да седнат и да напишат писмо, и да го 
испратат до уредникот. Денес, социјалните 
медиуми, електронската пошта и другите 
дигитални алатки нудат „лесен начин да се 
искажат најлошите мисли во лош момент. 
Повеќе не постои бариера да се каже најод-
вратното нешто што некому ќе падне на ум,“ 
вели Вилсон.

Робин Томлин, извршен уредник на 
„Њуз и Обзервер“ во Роли и Хералд-Сан 
во Дурам, Северна Каролина, рече: „Секој 
новинар секаде инстинктивно реагираше 
на она што се случи [во Анаполис] бидејќи 
сите знаеме за тој некој кој е лут и ирацио-

нален и во некои случаи се појавува. “ Таа 
добивала закани за непријатни стории, ѝ ги 
бушеле гумите и ѝ го гребеле автомобилот 
со клучеви.

„Отсекогаш постоеле луѓе кои ги мра-
зеле новинарите – ние раскажуваме сто-
рии кои луѓето не сакаат да ги раскажат, се 
појавуваме во моменти од нивните животи 
кои се хаотични и тешки, и луѓето се возне-
мируаат. Но, нешто се има сменето, во ос-
новата“, вели Томлин, „дали политиката или 
поделбата во нашата политика“.

Неспорно е дека некои следбеници, 
водени од претседателот и помогнати од 
влијателните гласови на Фокс Њуз и екс-
тремните веб-сајтови, ги напаѓаат новина-
рите во обид да го дискредитираат извес-
тувањето кое ги става под знак прашање 
нивните политички агенди и ги открива 

нивните злоупотреби. 
Нема докази дека вербалните напади на 

Претседателот Трамп врз печатот го испи-
рирале Џерод Рамос да упадне во „Капитал 
Газет“ и да убие петмина вработени, години 
откако судијата го отфрли неговиот случај 
за клевета поради тоа што статијата напи-
шана за него била фактичка. Но, има нешто 
застрашувачки заедничко помеѓу лутина-
та на претседателот и на убиецот поради 
непријатното известување на медиумите 
за истрагата на специјалниот советник или 
обвинението за малтретирање, дури и кога 
сториите се точни – и тие не се сами. Пре-
голем број Американци не прифаќаат дека 
работата на новинарството е да ја кажува 
вистината дури и кога таа е непријатна, и 
дека без слободен печат, не може да има 
здрава демократија.

Како новинарите 
да се спротивстават 
на омразата кон нив? Во моментов во Македонија има околу 60 нерешени случаи на напади врз новинари. Еден од 

ретките случаи кој доби завршница со затворска казна за еден од напаѓачите беше нападот врз 
екипата на А1он за време на еден од минатогодишните протести на „Заедничка Македонија“. 
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На неговите митинзи се носеа маици 
кои поттикнуваа насилство врз новинари-
те. Па така, не изненадува што новинарите 
се свртеа кон социјалните медиуми, по пу-
кањето во Анаполис во очај поради тоа што 
анти-медиумската реторика ја труе земјата 
против нас.

Питер Стерн, уредник во У.С. Прес 
Фридом Тракер, заедничка иницијатива на 
дваесетина групи за слобода на печатот, 
рече дека најголемиот дел од насилството 
врз новинарите во оваа земја е извршено 
од демонстранти или од полицијата за вре-
ме на протести, иако многу од последните 
навреди беа поттикнати од стории кои на 
напаѓачите не им се допаѓале. Она што е 
вознемирвачко во врска со нападот во Ана-
полис е тоа што иако судијата пресудил 
дека весникот нема вина поради тоа што 
сторијата била точна, Рамос убил луѓе „по-
ради тоа што пишувале на начин кој не му 
се допаѓал“, вели Стерн.

Ако ги ставиме настрана екстремните 
случаи на вооружени или психички неста-
билни напаѓачи, дали можат новинарите да 
се спротивстават на отровната реторика и 
да ја вратат почитта на оние кои не ја разби-
раат нашата работа? 

„Нашата улога како јавни службеници 
не им е јасна на нашите заедници. Нашата 
мотивација и мисија се погрешно разбрани. 
Нашата етика не е транспарентна“, рече во 
интервју Џои Мејер, основач на „Трастинг 
Њуз“ проект кој ги изучува стратегиите на 
редакциите за запознавање на јавноста со 
нашата работа.

„Во оваа индустрија, треба подобро да 
ја објаснуваме нашата работа, да го демон-

стрираме нашиот кредибилитет и активно 
да ја заслужиме довербата“, напиша Мејер 
по Анаполис. 

„Локалните редакции треба постојано и 
доследно да зборуваат за тоа што ја моти-
вира нашата работа, опсегот на информации 
и стории кои ги нудиме, што нè прави раз-
лични од другите, кои сме, како делуваме 
и како луѓето може да допрат до нас. Таа 
приказна треба да стане дел од ритамот на 
нашето работење“, додава Мејер. 

Таа е во право. Локалните новинари како 
оние во „Капитал Газет“ пишуваат за состано-
ци на училишиот одбор, даночни прашања, 
дебати на градскиот совет, јавното здравство 
и безбедност, спорт – секојдневни прашања 
кои им се важни на сите, независно од по-
литиката. Граѓанските лидери, едукаторите, 
службениците и други треба да ги потсету-
ваат луѓето дека новинарите се членови на 
нашите заедници, не „непријатели на луѓето“, 
како што направи Мајк Вилсон во една ста-
тија во „Далас морнинг њуз“.

Новинарите откриваат што функциони-
ра, а што не, им дозволуваат на граѓаните да 
го кажат своето мислење, и бараат одговор-
ност од владата. Една студија на „Нотрдам“ 
која опфаќа период од 10 години откри дека 
во американските заедници каде локални-

те весници се затвориле поради упадот на 
технологијата и намалените приходи, тро-
шоците на локалната власт – и цената која 
треба да ја платат даночните обврзници – 
се зголемиле. 

Една новинарка во „Хартфорд Курант“ 
под име Ниса Крусе  заврши одлична рабо-
та на Твитер по Анаполис, објаснувајќи што 
прават локалните новинари – често за ни-
ски плати, долги часови и лоша безбедност 
на работното место. Таа цитираше стории 
кои таа и нејзините колеги ги покривале во 
изминатите недели: дипломирања и отво-
рања на ресторани, прекумерно трошење 
на јавни пари, состаноци за урбанистичко 
зонирање и едно убиство. „Побудите не се 
само алтруистични поради тоа што при-
паѓаме на заедниците за кои известуваме. 
Ние стоиме зад вас во редот во продавни-
ца, покрај вас во црква, пред вас на стадион. 
Ние сме нормални луѓе, и нам вестите ни се 
важни исто колку и вам“, напиша Крусе.

Нарекување на новинарите „нај-
нечесни луѓе“ и поттикнување на 
поддржувачите да ги напаѓаат 
беше познат дел од сценариото на 
Доналд Трамп како кандидат. Тој ги 
потпалуваше толпите кои станаа 
закана по новинарите, понекогаш 
дури и физички насилни. 

Се почнува со објаснување на нашите 
вредности и тоа што го правиме. За 
луѓе кои раскажуваат стории, не се-
когаш добро ја раскажуваме нашата.

Постои права линија помеѓу нашата 
способност да бараме одговорност од 
оние на власт и чисто и ефективно 
владеење.

За да се намалат ризиците од напади врз новинарите тие треба постојано да ја објаснуваат својата 
мисија: Кои се, што прават, зошто е тоа важно?

Можат ли 
новинарите да 
гo издржат темпото 
да прават „повеќе 
со помалку“?
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Во текот на последната недела 
од август, Сара Коељо напиша 
единаесет стории за „Далас 
Морнинг Њуз“. Тринаесет ако 
ги сметате двете статии кои 

ги пишуваше заедно со други новинари. 
Шеснаесет ако ги сметате трите кои ги 
поднесе претходната недела. 

Тоа е многу типична седмица за Ко-
ељо, која почна да работи како извес-
тувач со полно работно време во „Мор-
нинг Њуз“ откако дипломираше во мај. 
Оттогаш има објавено повеќе од 200 
стории – речиси по три на ден. Рекордот 
ѝ е седум стории во еден ден, вели таа, 
а најдолгиот „сушен период“ ѝ бил три 
дена. Тешко е, но – засега барем– вреди. 

„Уживам“, вели Коељо. „Доколку би 
требало да пишувам оволкав број ста-
тии или да добивам одреден број пре-
гледи врз основа на ова што го работам 
сега во друга редакција, би била под 
огромен стрес. Но, пристапот тука е, до-
колку откриеш вест, ти имаш старател-
ство врз неа“.

Она што го вели Коељо, сепак се 
разликува од типичниот индустриски 
наратив на преуморните и истоштени 

новинари, пишува Џаред Бреј во анали-
зата за „Колумбија Џоурнализм ривју“.. 
Падот во приходите ги принуди редак-
циите од цела Америка да прават повеќе 
со помалку, тестирајќи ја продуктивнос-
та на новинарите на нови и понекогаш 
непријатни начини. Во јануари, Марта 
Вагонер, новинар во Асошиејтед Прес 
и претседател на Синдикатот на работ-
ници во комуникациската индустрија на 
Америка, детално го опиша трендот на 
редакциите да ги следат прегледите на 
страниците на секој новинар како дел од 
оценката на нивното работење. Нови-
нарите кои зборуваа со Вагонер „се по-
жалиле дека се поставуваат превисоки 
цели и се бараат многу стории, со оглед 
на драстично намалениот персонал во 
редакциите,“ пишува таа. Загриженоста 
за бројот на прегледите ги тера нови-
нарите „да не се нафаќаат на поголема 
сторија и да пишуваат помали стории за 
да имаат доволно прегледи“, вели еден 
новинар.

 Вагонер почна да размислува за 
проблемот кога ги слушна поплаките 
на поголем број претставници на Син-
дикатот. 

Бидејќи самата не била соочена со 
таков притисок, Вагонер беше изне-
надена кога слушна колку вообичае-
ни станале барањата за број на пре-
гледи. „Ако чуеме дека тоа се случува 
во фабрика за технички уреди, ќе се 
загрижиме за луѓето кои ги прават 
уредите“, помислила Вагонер.  

Неколку новинари кои работат на ра-
ботни места кои бараат висок учинок за 
Колумбија Џоурнализм Ривју велат дека 
тоа е изводливо. За вестите не е потреб-
но многу време да се подготват: во врска 
со една неодамнешна сторија за измам-
ник во Далас кој користел апликации 
за запознавање за да измами десетици 
жртви и да им украде илјадници дола-
ри на Сара Коељо ѝ биле потребни 45 
минути да извести, напише и објави на 
интернет, вели таа – иако сторијата веќе 
била претходно објавена од друг нови-
нар на „Морнинг Њуз“. 

Неколку уредници изјавија дека вни-
маваат при изборот на новинари кои 
треба да постигнат висок учинок.

Повеќето уредници ги ослободуваат 

новинарите од нивните секојдневни об-
врски доколку се на траг на добра сто-
рија. Беки Џејкобс, известувач од судо-
вите за „Пост Трибјун“ од Северозападна 
Индијана, има напишано повеќе од 35 
статии од почетокот на годината, што е 
во просек по две секој работен ден. На 
претходното работно место, во „Гранд 
Форкс Хералд“ од Северна Дакота, таа 
се чувствувала под притисок да ги ис-
полни квотите за стории. Но во „Пост 
трибјун“, таа може да ги следи судовите, 
да известува за вестите како што смета 
дека е соодветно и да внимава на пого-
лемите стории. 

„Имам многу среќа во тој поглед,“ 
вели Џејкобс. „Над глава немам уредни-
ци кои ме прашуваат колку статии сум 
напишала. Се фокусираме на поголема-
та слика. Која сторија е подобра за да ја 
работиме?“

Вагонер, во нејзините интервјуа, не 
чула некој да признае дека забошотувал 
сторија поради притисоците за продук-
тивност. 

Сепак, зборувајќи неслужбено со нови-
нари од целата земја, таа заклучила 

дека квотите понекогаш „го зголему-
ваат стресот и го убиваат моралот“, 
барајќи премногу стории или приси-
лувајќи ги новинарите да остават 
важни теми кои не предизвикуваат 
внимание. „Мислам дека новинарите 
се малтретирани“, рече таа.

Вагонер, за нејзиниот извештај, збо-
руваше со Ед Флечер, сега поранешен 
новинар и сега синдикален застапник на 
„Сакраменти Би“. Флечер ѝ кажа на Ваго-
нер дека мерењето на учинокот според 
читаност набрзо ќе биде инкорпорирано 
во извештаите за оценка на работата на 
новинарите. (Флечер, кој работел во „Би“ 
повеќе од петнаесет години, ја загуби 
својата работа за време на отпуштањата 
во април. Учинокот според читаност не 
бил дел од договорите за време на него-
виот работен стаж, но тој рече оти „очиг-
ледно е дека раководството ќе се обиде 
тоа да го вклучи во извештаите за оценка 
на работењето). Повеќето од новинарите 
во „Би“ пишувале помеѓу три и седум сто-
рии неделно, вели Флечер, што е повеќе 
од она што се барало кога тој почнувал.

Во 2011, „Центарот за истражување 
Пју“ објавил студија за непрофитни ре-
дакции според која една типична редак-
ција произведувала осум стории недел-
но со персонал од тројца. На 18 од 46 
страници кои биле предмет на студија-
та, сите стории биле напишани од еден 
до двајца новинари. 

„Редакциите стануваат помали но 
обемот на вестите не се намалува,“ вели 
Ребека Бејкер, претседател на Здру-
жението на професионални новинари. 
Некои новинари се подобри во известу-
вање на важни настани или во истражу-
вачки стории, некои се брзи додека дру-
ги се спори. Но сите мора да известуваат 
точно и чесно, и задача на уредникот е 
да одлучи какви задачи ќе им даде на 
новинарите. 

„Сите мора да ги прават тие лични 
избори“, вели Бејкер. „Но добар уредник 
треба да може да забележи кога некој 
од неговите или нејзините новинари 
почнува да биде засегнат од обемот на 
работата или траумата поради известу-
вање за некој насилен настан. А нови-
нарите имаат одговорност да предочат 
кога им е потребен одмор.“

Најважно е да се изнајде начин како медиумите да и испорачаат повисок квалитет на публиката. – Чарли Бекет
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Заборавете ги лажните вести, от-
ровен израз. Вистинските вести се 
дури поголем проблем. 

Ова сознание ме инспирира-
ше да ја основам Холандската но-

винарска платформа „Де кореспондент“ во 
2013 година, која ветуваше да биде „проти-
вотров за секојдневниот наплив од вести“ 
за своите читатели. Толку многу луѓе одго-
ворија, што поставивме светски рекорд во 
колективно собирање средства за новински 
сајт. Денес, на работ сме да започнеме со „Д 
Кореспондент“ кој ќе пренесува вести (кои не 
се главни) низ САД и пошироко.

Дека всушност вестите во својата тради-
ционална форма се проблемот со новинар-
ството ми текна многу порано, кога во 2006 
година се вработив во редакцијата на еден 
голем холандски весник. Имав 24 години и 
студирав филозофија кога добив работа да 
известувам за внатрешни работи. Како сту-
дент по филозофија, веднаш се запрашав: 
што е ова што се нарекува вести што треба 
тука да го правам? Анализирајќи ги практи-
ките на моите колеги, конечно дестилирав 
дефиниција која мислам дека доста прециз-
но ги опишува вестите. 

Вестите значат сензационални, исклучи-
телни, негативни и актуелни настани. 

И тие пет збора сликовито го илустрира-
ат проблемот со вестите.

ВЕСТИТЕ СЕ: ЕДЕН ЛУД НЕПОВРЗАН 
НАСТАН ЕДЕН ПО ДРУГ

Да почнеме со сензационалното: вест е 
обично нешто што е шокантно, скандалозно 
или доволно грозно да предизвика комен-
тар. Тоа често се врти околу она што е нај-
видливо – некој би рекол експлозивно. Затоа 

терористичките настани се често вест, вели 
новинарот на Guardian, Јорис Лујендајк, но 
окупациите на странски земји не се. Напа-
дите се шокантни, високо видливи настани, 
окупацијата не до толку. Со други зборови: 
лесно може да се фати на камера експлозија 
на автобус, но многу е тешко да се сними 
потиснувањето на секојдневните слободи.

Во поширока смисла, вестите исто така 
главно се вртат околку нешто што е мошне 
исклучително. Карикатуристот Мет Веркер 
брилијантно ја има доловена оваа одлика на 
вестите: додека сме опкружени со милиони 
и милиони граѓани кои го сакаат мирот, ги 
почитуваат законите, мразат насилство и се 
залагаат за единство, потребни се само не-
колку нео-нацисти, џихадисти или кјуклук-
скланери да ги пополнуваат вестите дваесет 
и четири часа седум дена неделно.

Тоа не само што го извртува нашето гле-
диште за другите луѓе, вестите нè прават 
слепи за влијанието кое воопшто не е исклу-
чително. Токму затоа често не слушаме за 
големи настани сè додека не се случи нешто 
многу неверојатно (настани кои либан-
ско-американскиот филозоф Насим Талеб ги 
нарече „црни лебеди“).

Финансиската криза во 2008, на пример, 
не стана голема вест сè додека инвестициска-
та банка на браќата Леман не објави банкрот 
– многу невообичен настан. Но, настаните кои 
водеа до овој голем настан – банки кои тало-
жеа ризик врз ризик, малку по малку, ден по 
ден – некогаш не стигнаа на предната страни-
ца поради драстичното несовпаѓање помеѓу 
она што се случуваше (постепено зголему-
вање на ризикот) и начинот на кој вестите 
најчесто сигнализираат што се случува (сенза-
ционализам поттикнат од еден настан).

Што е уште поважно, вестите постојано 
ни даваат чувство дека на луѓето не смее да 
им се верува: тие се измамници, корумпира-
ни, крадат, се дигаат во воздух. Реалноста е 
дека огромно мнозинство од луѓето се до-
бри и чесни. Но тоа не е вест, нели?

Вестите се исто така опседнати со акту-
елното. Речиси сè што е вест мора да биде 
нешто што се случило сега. Но последното 
нешто не е по дефиниција и највлијателно. 
Сè во светот има историја. И таа историја 
одредува во огромен дел зошто нешто се 
случува. Бидејќи вестите вообичаено се 
сконцентрирани само на денес, нè прават 
слепи долгорочно, и за минатото и за идни-
ната. Формата и ритамот на дневните вести 
едноставно не дозволува информирање за 
моќничките структури кои пораснале со 
време, како што се историските корени на 
расизмот, ниту пак дозволува предупреду-
вање за постепените оштествени промени, 
како што е финансијализацијата на нашата 
економија. 

А причината за тоа, конечно, е дека 
вестите се вртат главно околу настани. 
Вестите мора да имаат „кука“, како што ве-
лат новинарите: причина за одреден настан 

да се извести сега, наместо подоцна. Тоа 
звучи логично, но значи дека трендовите 
се ретко составен дел од вечерните вести. 
Бидејќи трендовите не се изолирани случаи; 
тие се развиваат со време. Затоа вечерните 
вести секогаш завршуваат со временска 
прогноза, но никогаш со климатска прогно-
за. Не може да кажете: „Денес климата се 
смени“, иако всушност тоа и се случило.

„Куката“ е токму причината зошто мно-
гу од вестите се составени од нешто што се 
нарекува календарско новинарство: повтор-
ливи, често планирани настани кои служат 
како изговор нешто да се подигне на статус 
на вест. Тука спаѓаат прес конференции, 
квартални приходи, тинк тенк извештаи, 
комеморативни услуги и годишнини. Или 
претседателските твитови. Тоа значи дека 
можете да напишете голем дел од вестите 
однапред, правејќи ги нешто што воопшто 
не е „ново“.

ВЕСТ Е: ОНА ШТО НЕ СЕ СЛУЧУВА
Кога ќе го земете сето ова предвид, из-

легува дека вестите всушност не го испол-
нуваат своето единствено најважно вету-
вање: да ни кажат што се случува во светот. 
Луѓето кои ги следат вестите знаат што не 
се случува. Тие ни го презентираат светот 
како бескрајна низа на сензационални, не-
обични, ужасни, брзо-заборавени настани. 
Спротивно на лажните вести, кои наведува-
ат на погрешно мислење бидејќи се невис-
тинити, вистинските вести нè лажат на еден 
посуптилен и фундаментален начин. Тоа ни 
дава драматично извртена слика за веројат-
носта, историјата, напредокот, развојот и 
значењето.

Или дека терористичките напади се по-
опасни по нашата благосостојба од шеќерот, 
иако тоа не е точно. Или дека финансиската 
криза започнала во 2008 година, иако тоа не 
е точно. Или дека стапката на криминал во 
САД расте, иако тоа не е точно.

Накусо, нашата опсесија со вестите го 
одзема она што новинарството како практи-
ка треба да го претставува: да му се помогне 
на секој кој е дел од јавноста да го разбере 
светот доволно добро за да се вклучи во јав-
на дискусија за тоа што треба да се направи. 

Како што вели изреката: „Ако не читате 
весници, не сте информирани. Ако читате 
весници, погрешно сте информирани.“

ВЕСТИТЕ СЕ: ШТЕТНИ ПО ЗДРАВЈЕТО
Да бидеме јасни: кога велам „вести“, не 

мислам на „новинарството во целост“. По-
стојат безбројни типови новинарство кои се 
темелни и информативни, и постојат десети-
ци илјадници новинари посветени на јавната 
служба кои вршат бесценета работа. Ниту 
пак мојата критика на новинарството има 
за намера да ги отфрли „медиумите“, со тоа 
значењето кое овој збор во денешно време 
го има. Како и многумина од моите колеги, 
загрижен сум поради бранот недоверба кон 
новинарите кој во моментов се шири низ Со-
единетите Држави и целиот свет, поттикнат 

ПРОБЛЕМОТ 
со вистинските вести

– и што можеме 
да  направиме 

во врска со нив

Холандскиот новинар и осно-
вач на „Де Кореспондент“ Роб 
Вијнберг смета дека новинар-
ството, како и вербата во 
него може да бидат спасени, 
но само доколку целосно се 
смени пристапот кон про-
изведувањето на вестите. 
Во текст за „Медиум“ тој 
го објаснува процесот на 
формирање на редакцијата 
на „Де Кореспондент“ од 
идеја до реализација, но и 
мотивите за почнување на 
иновативниот пристап кон 
новинарството.

Основачот на „Де Кореспондент“ 
Роб Вијнберг     Фото: Бас Лосекут

„Де Кореспондент“ е формиран 
во 2013 година

Вестите се исто така, речиси без ис-
клучок, негативни. „Добрата вест кр-
вари“ е слоганот на новинарството. 
Со други зборови: добрите вести не 
се вести. Затоа луѓето кои ги следат 
вестите ќе донесат брз заклучок дека 
светот станува сè поопасен – иако 
всушност спротивното е вистина. 

Затоа избрзуваме со заклучоците 
дека повеќето терористи се мусли-
мани, иако тоа не е точно. Или дека 
светот оди само на полошо, иако тоа 
не е точно. 
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од политичката елита која се надева да го ис-
користи овој сомнеж во медиумите.

Но од сите форми кои новинарството 
може да ги земе, вестите се далеку највлија-
телни. Ги консумираме во неверојатни ко-
личини: еден просечен Американец минува 
речиси 70 минути на ден следејќи вести во 
некоја форма – тоа се повеќе од цели четири 
години од еден просечен животен век. 

Накусо, вестите се лоши за нас, како 
поединци и како општество. „Вестите се за 
умот“, швајцарскиот писател Ролф Добели 
еднаш напиша, „тоа што е шеќерот за те-
лото.“ Навистина, вестите треба да доаѓаат 
со предупредување од министерството за 
здравство.

НИ ТРЕБА ПРОТИВОТРОВ ЗА ВЕСТИТЕ
За да помогнам да се ублажат нега-

тивните ефекти на вестите, пред пет годи-
ни ја основав холандската платформа „Де 
Кореспондент“ со кампања за колективно 
собирање средства. Идејата зад платфор-
мата беше едноставна: ајде заедно да ги 
редефинираме вестите – од сензационални 
во суштински. И одговорот беше огромен: 
речиси 19.000 членови се приклучија кон 
нашата кауза и ни помогнаа да постигнеме 
светски рекорд во колективно собирање 
средства за новинарство. Собравме 1,7 ми-
лиони долари во земја со 17 милиони жите-
ли. За пет години членството ни се зголеми 
на повеќе од 60.000, со што станавме новин-
ски сајт финансиран од заедницата со најбрз 
раст во Европа. 

Овие членови му овозможуваат на „Де 
Кореспондент“ да биде длабинска новинар-
ска платформа без реклами, секојдневно ис-
полнувајќи го ветувањето на нашиот слоган: 
да бидеме „ противотров за секојдневниот 
наплив од вести.“

ПРОБЛЕМОТ НЕ Е ПРИСТРАСНОСТА 
КОН ЛИБЕРАЛИЗМОТ, ТУКУ КОН 
ОНА ШТО Е НОВО

Слоганот перфектно ја опишува нашата 
мисија: да бидеме лек за најлошите ефекти 
на вестите. Во сржта на тоа е една сосема 
поинаква дефиниција на вестите. Наместо 
да гледаме само на она што се случило де-
нес, во „Де Кореспондент“ гледаме што се 
случува секој ден. Кога тоа се прави конзис-
тентно, гледиштето на светот се менува.

Затоа што после речиси секој голем 
општествен шок, од оружје за масовно 
уништување до финансиската криза до Брег-
зит до изборот на Трамп, луѓето во информа-
тивните медиуми го поставуваат истото пра-

шање: како не ги видовме сигналите?
Најчестиот одговор е идеолошката 

пристрасност. Новинарите се „премногу 
левичарски настроени“ или „премногу ли-
берални“ за да признаат што навистина се 
случува. Но мислам дека има подобар од-
говор. Медиумите имаат погрешна дефини-
ција за вестите.

Падот на браќата Леман, излегување-
то на Британија од ЕУ, изборот на Трамп се 
навистина спектакуларни, исклучителни на-
стани, но се исто така и резултат на бавни, 
неприметни, системски трендови. Појави 
кои не се случуваат денес, туку секој ден, 
и затоа никогаш не се доволно привлечни 
за да станат вест. Појави кои се исто така 
премногу секојдневни за да добијат сенза-
ционалистички наслови или кликови. 

ПРЕМИНОТ ОД СЕНЗАЦИОНАЛНО 
ВО СУШТИНСКО, СО ПОМОШ 
НА ЧИТАТЕЛИТЕ 

Во „Де Кореспондент“, ги пренесуваме 
токму оние стории кои не се вести, но сепак 
имаат вредност на вести. Или, како што често 
велиме, кои зборуваат за климата наместо за 
времето. Таквите стории ги пишуваат новина-
ри кои не бркаат вести, па така имаат време 
да развијат област на експертиза и да научат 
да ги препознаат и опишат навистина влија-
телните случувања на нашето време. Нашата 
крајна цел: да го замениме сензационалното 
со суштинско и најновото со релевантното.

За да го постигнеме тоа, моравме да 
стекнеме нови новинарски навики во „Де 
Кореспондент“. И уште поважно: моравме 
да ги заборавиме старите.

Клучната навика која моравме да ја за-
боравиме беше традиционалната мерка на 
новинарите за релевантност и безвреме-
ност. Нивната прекумерна консумација на 
вести ги прави новинарите предодредени 
да веруваат дека она што се случува во све-
тот во овој момент, и најважната вест која 
треба сега да се пренесе, е она што добива 
најмногу простор во другите медиуми. Така 
станува лесно и безбедно да се направи 
истото. Тогаш никој нема да биде обвинет 
за претерано известување за иста вест, би-
дејќи сите имаат одговорност. 

За да ставиме крај на ова пророштво кое 
само се исполнува, првото нешто кое треба-
ше да го направиме и да ги научиме новина-
рите сериозно да намалат со консумацијата 
на вести

Ги поттикнуваме да бараат инспирација 
за идеи за статии надвор од секојдневните 
вести, информативните емисии и твитови-
те – така што ќе излезат на улица, ќе чита-
ат книги, и пред сè, ќе ги прашаат нашите 
читатели, „Со што се среќавате секојднев-
но на работа или во вашите животи што е 
ретко вест за насловна страница, а би тре-
бало да биде?“

Дури и во „Де Кореспондент“, сè уште 
понекогаш се бориме со овој проблем. 
Особено кога се случуваат настани кои го 
привлекуваат вниманието на целиот свет, 
како што се терористичките напади. Но 
токму од такви моменти се чуваме.

За да ѝ одолееме на таквата потреба, 
не се прашуваме „Што ќе правиме со оваа 
вест?“ туку „Што имаме да додадеме на 

оваа вест што не е достапно на друго ме-
сто?“ Ако одговорот е „ништо“, тогаш не ги 
пренесуваме дури ни најглавните вести.

Таквата промена на навиките – таквото 
редефинирање на она што е релевантно 
– поттикна подлабока, и веруваме, искон-
ски позитивна промена: целта на нашите 
новинари повеќе не е да бидат први, да 
стигнат до ексклузива, или да бидат пре-
земени од други редакции. Нивната цел 
е да се втемелат во најважните настани 
на денешницата и, по пат, да го споделат 
нивниот процес на учење со сè поголемата 
заедница на следбеници. 

За да стигнеме таму, моравме и да ги 
обучиме нашите новинари да престанат да 
размислуваат во завршени стории. Повеќе-
то статии во весници и вести на телевизија 
не можат да бидат објавени или емитува-
ни додека не бидат завршени. Но таквото 
ограничување не постои на интернет, каде 
вестите може да бидат еден процес кој се 
открива, наместо статична слика. Наместо 
да им го презентираат на своите читатели 
само завршениот производ, нашите но-
винари ги споделуваат своите планови и 
идеи, и потоа даваат повремени известу-
вања преку водење на јавен нотес. 

Така, ги обучивме нашите новинари 
повеќе да не ги гледаат читателите 
како пасивни консументи на инфор-
мации, туку како активни учесници 
кои придонесуваат со својата експер-
тиза.

Бидејќи сензационализмот и хипер-
сензитивноста на нашите секојдневни из-
вори на вести се предизвикани во голем 
дел од бизнис моделот на кој се темелат.  
Од 19-иот век наваму вестите во голем 
дел се финансираат од реклами. Тоа зна-
чи дека вистинскиот производ не се толку 
многу самите вести, туку вниманието на 
јавноста.

Оваа економија на внимание е причи-
на за денешните наслови кои врескаат за 
внимание и кликови. Во De Correspondent 
е различно бидејќи самите читатели се 
наши клиенти, не огласувачите.

Токму затоа можеме да преминеме од 
сензационално во суштинско и да објаву-
ваме противотров за дневните вести: има-
ме членови кои ја сфаќаат врската помеѓу 
типот на новинарство кое го практикуваме 
и елиминирањето на онаа трета страна 
помеѓу новинарите и читателите, огласу-
вачите.

Додека сме опкружени со милиони и милиони граѓани кои го сакаат мирот, ги почитуваат законите, мразат насилство и се залагаат за единство, потребни се само неколку нео-нацисти, џихадисти или кјуклукскланери да 
ги пополнуваат вестите дваесет и четири часа седум дена неделно. – Карикатура на Мет Веркер
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Како и кога може да ги прекршите 
ветувањата за неслужбени изјави
Најмоќниот човек во новинар-

ството едно неделно утро ми-
натиот јули мораше да одлучи  
дали да го одржи ветувањето 
кон најмоќниот човек во светот 

да го води разговорот неслужбено. Не му 
требаше многу на А.Г. Салцбергер, издавач 
на „Њујорк тајмс“, да одлучи да го прекрши 
ветувањето кон претседателот на Соедине-
тите Американски Држави.

Тоа потсетува на една друга одлука, до-
несена пред девет месеци од „Вашингтон 
Пост“ да го прекрши ветувањето за неслуж-
бена изјава на извор кој се покажа дека ла-
жел во обид да подметне сторија, а со цел 

да го дискредитира весникот, пишива Кели 
Мекбрајд за „Институтот Поинтер“.

Ова е добар потсетник за новинарите 
насекаде, дека иако ветувањата за неслуж-
бени изјави се многу важни за нашиот кре-
дибилитет, тие не се свети. Всушност, тие се 
дел од двонасочна улица. И овие два при-
мери се најчестите причини поради кои но-
винарите ги прекршуваат таквите ветувања.

• Ако се покаже дека изворот лажел, 
ветувањето не е валидно.

• И доколку изворот зборува за изјава-
та службено, тогаш ветувањето исто 
така повеќе не е валидно. 

Кога можете да прекршите ветување за 
доверливост кон извор? Речиси и да нема 
други причини освен овие две. Третата мож-
ност може да биде вие и вашиот извор да 
се договорите изјавата да оди во јавност, но 
тоа е повеќе повторно преговарање отколку 
прекршување на ветување.

Но, во договорот помеѓу Салцбергер и 
Трамп немаше повторно договарање. Има-
ше акција и реакција. Во 8 часот и 30 минути 
на 29 јули, претседателот Трамп на Твитер 
објави  дека ќе се состане со Салцбергер да 
разговараат за лажни вести, со што го обзна-
ни состанокот и навести дека неслужбениот 
статус на разговорот повеќе не е во игра.

Твитот беше измамнички од самиот по-
четок. Состанокот всушност се имаше слу-
чено девет дена претходно, на 20 јули. И 
нејасно е зошто Трамп одлучил јавно да го 
најави подоцна. Тоа беше негов прв твит тој 
ден и негова прва објава на Твитер во речиси 
два дена.

Салцбергер беше подготвен, бидејќи 
малку подоцна, „Тајмс“ објави изјава за пе-
чат со која во пет параграфи даде образло-
жение за состанокот. И подоцна истиот ден, 
Салцбергер даде интервју за „Тајмс“. 

Сето ова наметнува некои егзистен-
цијални прашања (со кои секако сме се за-
нимавале и порано):

Што денес всушност значи неслужбено? 
(Постојат различни мислења.)

Дали претседател смее да дава неслужбени 
изјави? 
(Се сеќавате кога Обама го нарече Канје 
шутрак?)

Дали има подобар начин да се оди неслужбено? 
(Да.)

Дали е безбедно за новинарите да одат не-
службено? 
(Само запрашајте се, дали би оделе во за-
твор за сторија?)

Доверливите разговори се неопходна 
алатка за новинарите кои сакаат да ги ин-
формираат граѓаните за активностите на 
нивните избрани функционери. 

Не е никакво изненадување што Трамп 
го изигнорира ветувањето кое самиот лично 
го побара. 

Тоа треба да биде предупредување за 
сите новинари да внимаваат кога даваат 
слични ветувања на овој претседател, би-
дејќи се чини веројатно дека таквиот дого-
вор ќе се искористи за да се изманипулира 
вистината.

Доналд Трамп и А.Г. Салцбергер
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Фејсбук ги зголеми напорите во 
борба против дезинформи-
рањето со тестирање на нова 
алатка за новинари на платфор-
мата за анализа на публиката, 

пишува Даниел Функе за веб-страницата на 
институтот „Поинтер“.

„Краудтенгл“ (Crowd tangle) објави дека 
тестира алатка која овозможува корисни-
ците да пријавуваат потенцијални лаж-
ни вести во рамките на платформата на 
Фејсбук. Овој тест е надоградба на посто-
ечкиот механизам на оваа компанија кој се 
однесува на пријавување потенцијални де-
зинформации на ниво на пост од обичните 
корисници.

„Знаеме дека медиумските професио-
налци кои го користат „Краудтенгл“ имаат 
чувство за содржините кои се споделуваат, 
а се лажни, особено надвор од Соединетите 
Држави. Многу од нив исто така имаат по-
знавања на системот во кој функционираат 

веб страниците кои објавуваат лажни вести. 
Сакаме на нашите партнери да им дадеме 
можност брзо и лесно да пријават лажна 
вест кога ќе ја забележат преку платформа-
та ‘Краудтенгл’“, вели Џеси Еванс. 

Алатката не овозможува корисниците 
на „Краудтенлг“ да пријавуваат лажни фо-
тографии или видеа, туку само линкови од 
текстови. Откако ќе бидат пријавени, тие 
текстови се праќаат до тимот за дезинфор-
мации на Фејсбук за да видат дали алатката 
помага во идентификување на лажните ве-
сти. 

Целта на ова тестирање е да се направи 
обид партнерството на Фејсбук со организа-
циите за проверка на факти да биде поефи-
касно, напиша Еванс. Проектот кој вклучува 
34 медиуми во 17 земји им овозможува на 
проверувачите на факти да ги откриваат 
лажните вести на Фејсбук, со што потен-
цијалниот опсег во иднина на Њузфид им се 
намалува за 80 проценти. 

Всушност, Фејсбук сака многу брзо и 
ефикасно да ги подобри своите напори во 
борбата против лажните вести со вклучу-
вање на професионални новинари. За сега, 
алатката е само тест – не активна алатка со 
која компанијата се бори против дезифор-
мациите. 

„Нема да преземаме акции базирани на 
овие пријави. Едноставо се обидуваме да 
видиме дали дополнителен сигнал од ко-
рисниците на „Краудтенгл“ може во иднина 
да биде од помош за да ги идентификуваме 
потенцијално лажните вести“, изјавил порт-
паролот на Фејсбук за „Поинтер“.

Арон Шарокман, извршен директор на 
„Политифакт“ смета дека тестот изгледа 
како мал но добар чекор за „Краудтенлг“ во 
борбата против дезинформациите. Сепак, 
тој се сомнева дека потпирањето на новина-
рите, кои често се притиснати од рокови и 
ресурси, да пријавуваат потенцијални лаж-
ни вести е добра стратегија. 

Фејсбук сака да ги вклучи 
и новинарите во ловењето 
лажни вести


