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Во периодот од 13-15 март 2018 го-
дина беше организирана посета на 

Советот за етика во Холандија. На сред-
бата беа разгледани чекори за заеднич-
ка соработка и споделени искуства и 
практики помеѓу овие две саморегула-
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Совет за етика во медиумите 
во Македонија (СЕММ)

„Слобода на говор во својата најдлабока 
суштина значи слобода на критика. Нам не 
ни треба слобода кога климаме со глава во 
знак на одобрување. Нам ни треба слобода 
кога критикуваме. Таа слобода, од друга стра-
на, раѓа одговорност, затоа што треба да биде 
прецизна, професионална, апсолутно издр-
жана и во насока на менување на состојбите.“ 
- Катерина Синадиновска, претседателка на УО 
на СЕММ
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торни тела. Почетоците на холандскиот 
Совет и концептот на саморегулација 
во оваа земја датираат уште од 1948 
година. На заедничката работна средба 
со Советот во Амстердам учествуваа 
пет претставници на СЕММ. 

ПОСЕТА НА ХОЛАНДСКИОТ СОВЕТ ЗА ЕТИКА ВО 
АМСТЕРДАМСодржина
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• Посета на Холандскиот Совет за етика во 
Амстердам ............................................................. 

• Редовно изборно собрание на СЕММ: нов состав 
на Надзорниот и Управниот одбор на СЕММ ...........

• Регионална средба на советите за етика во 
Белград ....................................................................

• СЕММ со поддршка за етичкото и професионално 
известување за ЛГБТИ во медиумитеа.......................

• Подготвен статистички преглед на одлуките 
на Комисијата за жалби за 2018 година...............

• Соработка со Советот за етика во Албанија..........
 
• Отворен ден на Советот за етика во медиумите 
на Македонија...........................................................
 
• Доделени наградите на Советот за етика во 
медиумите за најдобри новинарски стории........

• Новинарските организации усогласија крите-
риуми за онлајн медиумите..................................

• СЕММ на годишната конференција на АИПЦЕ 
во Хелсинки ...........................................................

• Конференција на СЕММ за слобода на медиумите ..

• СЕММ иницираше формирање на Мрежа за 
справување со говорот на омраза во медиуми-
те и интернетот ......................................................

• Доделена наградата „Жан Моне“ .................................

• Дебата за граѓанска вклученост во медиумската 
саморегулација ...................................................................

РЕДОВНО ИЗБОРНО СОБРАНИЕ НА СЕММ: НОВ СОСТАВ 
НА НАДЗОРНИОТ И УПРАВНИОТ ОДБОР НА СЕММ

„Од големо значење во професионалното рабо-
тење на медиумите и во интерес на јвноста е да 
се поддржи процесот на саморегулација којшто 
значи поддршка на слободата на изразување, 
пред се`, меѓутоа и помагање на медиумите да 
им се овозможи на еден целосно професиона-
лен, објективен и урамнотежен начин да ги ост-
варуваат правата на својата професија.“

- Марина Тунева, извршна директорка на 
СЕММ
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РЕГИОНАЛНА СРЕДБА НА СОВЕТИТЕ ЗА ЕТИКА ВО БЕЛГРАД 

Често сме сведоци 
на лажни вести, на 

текстови кои кажуваат 
„дознаваме“, а не „знае-
ме“. Очигледно дека тие 
се потпираат на некои 
добро скриени центри на 
моќ. Но, добро е што са-
морегулацијата сѐ повеќе 
добива на значење. Се зго-
лемува бројот на прија-

вени случаи до СЕММ за 
непрофесионално инфор-
мирање. Советот усвои и 
Правилник кој содржи ус-
лови за прием на Интер-
нет портали за членство 
во СЕММ - истакна Мирче 
Адамчевски на регионални-
от собир на советите од бал-
канските земји, во Белград. 

Средбата ја организираше 

Советот за етика на Босна и 
Херцеговина од 1 до 4 март, 
а на неа учествуваа четири 
претставници од СЕММ.

На средбата се диску-
тираше за проблемите со 
кои се соочуваат советите 
за етика во медиумите во 
регионот, за феноменот со 
лажните вести, развојот на 
дигитални медиуми и фи-

нансиската иднина на ме-
диумските саморегулатор-
ни тела во регионот. 

Регионалниот собир беше 
организиран во рамки на 
проектот на УНЕСКО/ЕУ 
„Градење доверба во меди-
умите на Западен Балкан и 
во Турција.“

СЕММ СО ПОДДРШКА ЗА ЕТИЧКОТО И 
ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА 
ЛГБТИ ВО МЕДИУМИТЕ 

Советот за етика во ме-
диумите се приклучи на 

иницијативата на Коалиција-
та Маргини за етичко и про-
фесионално известување за 
ЛГБТИ во медиумите, заедно 
со Здружението на новинари 
на Македонија и Агенцијата 
за аудио и аудио-визуелни 
медиуми. 

За таа цел, на 20 март беше 
организирана прес-конфе-
ренција, на која беше про-
мовирана Декларацијата за 

етичко известување за оваа 
група. Со промоцијата на 
оваа Декларација иниција-
торите ги изразија заеднич-
ките заложби и напори да 
се спречи дискриминатор-
скиот и дерогирачки говор 
кон ЛГБТИ во медиумите и 
да се поттикне заложба кај 
медиумите за промовирање 
на сексуалната и родовата 
различност, како и заштита-
та на правата на ЛГБТИ.

ПОДГОТВЕН СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД НА 
ОДЛУКИТЕ НА КОМИСИЈАТА ЗА ЖАЛБИ 

ЗА 2018 ГОДИНА 

Во текот на минатата го-
дина показателите за бројот 
и видот на претставките по-
кажуваат дека етичките и 
професионалните стандарди 
на новинарството најмногу 
се прекршуваат од онлајн 
медиумите (76,5%), а потоа 
од телевизиите (17,6%), а од 
печатените весници и недел-
ниците (4,4%). 

Најголем дел од прекр-
шувањата се однесуваат на 
основните правила на етич-

кото новинарство: објаву-
вање точни, проверени и 
сеопфатни информации (во 
60,5 % од случаите)  и раз-
граничувањето на фактите 
од мислењето на новинарот 
(во 34,2% од случаите). Во 
31,5% од регистрираните 
случаи новинарите не ја не-
гувале културата на говор и 
не го почитувале принципот 
на примерна комуникација 
со јавноста.
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СОРАБОТКА СО СОВЕТОТ ЗА ЕТИКА ВО 
АЛБАНИЈА  

На првата работилница, 
која се одржа на 20 ап-

рил во Скопје, со претставни-
ците од Советот за етика во 
Албанија, СЕММ го претстави 
своето искуство во градење-
то на капацитетите и раз-
војот на организацијата, а се 
дискутираше и за потребите 
на неодамна основаниот со-
вет во Албанија. 

Темите за кои главно се 
дискутираше беа начините 
и техниките за зголемување 

на видливоста на советите, 
со цел јавноста да се при-
влече да реагира на слу-
чаите на непрофесионално 
известување.

Втората работилница беше 
организирана на 27 април 
2018 година во Тирана, при 
што се дискутираше за моде-
лите на идна соработка, како 
организирање работилници, 
заедничка отворена седница 
на двата совети итн.  

ОТВОРЕН ДЕН НА СОВЕТОТ ЗА ЕТИКА ВО МЕДИУМИТЕ НА МАКЕДОНИЈА 

Советот за етика во 
медиумите на Ма-

кедонија на 31 мај, во 
Скопје, организираше „От-
ворен ден“, на кој прв пат 
се одржа јавна седница 
на Комисијата за жалби. 
Членовите на Комисијата 
дискутираа три одлуки 
против медиуми, врз ос-
нова на примени жалби.

Целта на отворената 
седница беше јавноста и 
медиумите одблиску да 
се запознаат со работата 
на Комисијата за жалби 
при Советот на етика. Вак-
виот тип на отворени сед-

ници ќе биде императив 
на Советот за етика и во 
понатамошното дејству-
вање и промовирањето 
на саморегулацијата во 
државата.

Според извршната ди-
ректорка на СЕММ, Ма-
рина Тунева, важно е да 
зборуваме за етиката во 
професијата, но и за пра-
вата на новинарите за 
слободно изразување и 
безбедна работа. Според 
Тунева, ако гласот на ме-
диумите е замолкнат то-
гаш сите сме лишени од 
правото да ги чуеме. 

Професорот Жан - Жак Жесперс 
(Jean – Jasques Jespers), претседа-
вач на Советот за Етика во Белгија, 
нагласи дека маркетинг индустрија-
та континуирано се обидува комер-
цијалните содржини да ги направи 
да  изгледаат како новинарски из-
вештаи.

Професорот Хуб Еверс (Hubb 
Evers) и член на холандскиот Совет 
за етика ги лоцираше најчестите 
грешки кај холандските новинари. 
Според праксата на тамошниот Со-
вет, најчесто забележани проблеми 
во известувањето на новинарите се 
објавувањето неточни и тенденци-
озни информации, вести кои ја по-

вредуваат приватноста, не се бара 
„втора страна“ и не се заштитува 
изворот на информацијата. Притоа, 
воопшто не го спомена говорот на 
омраза, кој колку за споредба, за-
зема сериозни размери по бројот на 
случаи што ги нотира македонскиот 
Совет за етика.

ПОДГОТВЕН СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД НА 
ОДЛУКИТЕ НА КОМИСИЈАТА ЗА ЖАЛБИ 

ЗА 2018 ГОДИНА 
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ДОДЕЛЕНИ НАГРАДИТЕ НА СОВЕТОТ ЗА ЕТИКА ВО МЕДИУМИТЕ ЗА НАЈДОБРИ 
НОВИНАРСКИ СТОРИИ

Советот за етика во меди-
умите на 5 октомври ги со-

општи наградите од конкурсот 
за најдобри новинарски стории 
од сферата на општествено – 
социјалниот живот, со фокус на 
унапредувањето на човековите 
права и промовирањето на пра-
вата на социјално ранливите и 
маргинализирани групи.

Според едногласната одлука 
на 3-членото жири, прво место 
освои сторијата на Хекуран 
Аќифи за прилогот со наслов 
„Во пресрет на денот на бе-
лиот стап – дали сме хумано 

општество само на хартија“, 
објавен во емисијата 360 сте-
пени, што се емитува на Алсат 
М телевизија. 

Второнаградената сторија 
е на авторите Ана Цветковска 
Тороманоска и Борис Куноски, 
за серијалот текстови објаве-
ни во Македонската инфор-
мативна агенција МИА кои се 
однесуваат на условите во 
затворот и притворското од-
деление во Шутка, корупција-
та во затворите и прашањето 
околу ресоцијализацијата на 
затворениците.

Жирито одлучи третата 
награда да ја поделат два но-
винарски труда - на Емилија 
Петреска и Стефанија Тене-
кеџиева за новинарските сто-
рии посветени на бегалците, 
објавени на Радио МОФ, и на 
Александар Манасиев и Мир-
ко Трајановски за краткиот 
документарен филм со на-
слов „Собирачи“, објавен на 
Види Вака. 

Со жирито претседаваше 
Санта Аргирова, а негови 
членови беа и Весна Никоди-
носка и Сељадин Џезаири.

На годинешниот конкурс се 
пријавија 62 стории од вкуп-
но 35 автори, од кои 28 беа 
објавени на интернет порта-
ли, 10 во печатени медиуми, 
13 на телевизија, 8 на радио 
и 3 на други медиумски плат-
форми.

Наградите се доделуваат 
со финансиска поддршка 
од УНЕСКО и ЕУ во рамки на 
проектот „Градење доверба 
во медиумите во Југоисточ-
на Европа и Турција“.

НОВИНАРСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
УСОГЛАСИЈА КРИТЕРИУМИ ЗА 
ОНЛАЈН МЕДИУМИТЕ

Во октомври 2018 година, Здружението на новинари на Македонија, Самостојниот синдикат на новинари и медиумски 
работници и Советот за етика на медиумите во Македонија, усогласија минимум критериуми што ќе помогнат во 

заштита и промоција на професионалното новинарство во онлајн медиумите.
ЗНМ, ССНМ и СЕММ сметаат дека онлајн медиумите треба да ги почитуваат начелата и принципите на новинарската про-

фесија, како што се:
• транспарентна сопственост,
• објавување на импресум, контакт и адреса на медиумот,
• прифаќање и почитување на Кодексот на новинарите и
• регистрација на правен субјект во Македонија.
Трите организации бараат од Владата и јавните институции да ги почитуваат овие критериуми при издавање на акреди-

тација на новинарите од онлајн медиумите.
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СЕММ НА ГОДИШНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА 
АИПЦЕ ВО ХЕЛСИНКИ  

Во периодот 11-13 октом-
ври 2018 година, во Хел-

синки, Финска, беше организи-
рана годишната конференција 
на Алијансата на независни 
Совети на Европа (АИПЦЕ).

Некоректно и неточно ин-
формирање, нарушување на 
приватноста и клевета се 
меѓу најчесто пријавуваните 
случаи на нарушување на про-
фесионалните стандарди до 

советите за етика во Европа, 
беше истакнато на конферен-
цијата. 

 На настанот присуствуваа 
двајца претставници на СЕММ, 
Катерина Синадиновска, прет-
седател на Управниот одбор 
на СЕММ и Марина Тунева, из-
вршна директорка на СЕММ. 

Советот за етика во меди-
умите на Македонија е членка 
во Алијансата од 2015 година. 

Слободата на медиуми-
те, слобода на изразу-

вањето и саморегулацијата 
беше тема конференција 
што Советот за етика во 
медиумите на Македонија 
(СЕММ) ја организираше во 
Битола, на 6 ноември.

„Само јавност која има 
критичка, а не манипулатив-
на функција, ќе помогне да 
се оцени каква е слободата 
на изразување и ќе ја оцени 
професионалната работа на 
медиумите. Во спротивно, 
секогаш ќе постои опаснос-

КОНФЕРЕНЦИЈА НА СЕММ ЗА СЛОБОДА
НА МЕДИУМИТЕ 

та од политичка контрола 
и наместо будна јавност ќе 
имаме контролирани ин-
ституции и медиуми, кои го 
контролираат и јавното ми-
слење“, рече извршната ди-
ректорка на СЕММ, Марина 
Тунева при отворањето на 
настанот.

Според претседателката 
на СЕММ, Катерина Синади-
новска, клучниот проблем 
во новинарството е неговата 
депрофесионализација. „Ме-
диумите и фирмите што ‘глу-
мат’ медиуми се наполнија 
со неквалитетен кадар, што 
ниту ги познава, ниту ги по-
читува новинарските стан-
дарди, ниту, пак, ја живее 
новинарската мисија“, рече 
Синадиновска.

„Слободните медиуми им 
даваат моќ на луѓето. Ве-
лиме дека новинарството е 
јавно добро, ајде да го до-

кажеме тоа. Да ги покажеме 
нашите заложби за заштита 
на демократијата и за права-
та на граѓаните. Најдобриот 
одговор на сомнежите на 
граѓаните во однос на нови-
нарите е преку промовирање 
на етичките насоки. Току за-
тоа е потребна саморегула-
цијата“, истакна генералниот 
секретар на Европската фе-
дерација на новинари Рикар-
до Гутиерез, кој исто така се 
обрати на конференцијата.

На настанот, Советот за 
етика го промовираше и 
16-то издание на конкур-
сот на Европската унија за 
наградата „Жан Моне“ за 
најдобри достигнувања во 
известувањето за прашања 
поврзани со темата „Гра-
дење доверба во несигурни 
времиња“.

СЕММ ИНИЦИРАШЕ ФОРМИРАЊЕ НА МРЕЖА 
ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ГОВОРОТ НА ОМРАЗА ВО 
МЕДИУМИТЕ И ИНТЕРНЕТОТ

Советот за етика во медиуми-
те на Македонија (СЕММ), со 

поддршка од Мисијата на ОБСЕ 
во Скопје спроведе иницијатива 
за формирање Мрежа за справу-
вање со говорот на омраза во ме-
диумите и интернетот.

Првично, во ноември, беше 
организирана средба заедно со 
претставници од сите релевантни 
институции и организации, со цел 
да се презентира идејата и мож-
носта за идна соработка и борба 
со овој феномен, односно говорот 
на омраза. 

Во декември беше организи-
рана втората средба со прет-
ставниците на професионалните 
медиумски и новинарски здру-
женија, државни тела за заштита 
на човековите права, државни 
и регулаторни тела и граѓански 
организации, каде што беа утвр-
дени основите на Декларација-
та против говорот на омраза во 
медиумите и идните планови за 
ефикасно делување во борбата 
против говорот на омраза во ме-
диумите и интернетот. 
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ДОДЕЛЕНА НАГРАДАТА „ЖАН МОНЕ“

Делегацијата на Европска-
та Унија, во партнерство 

со Советот за етика во меди-
умите, ја додели наградата 
„Жан Моне“ за најдобра нови-
нарска сторија, како и за најдо-
бра репортерска и аматерска 
фотографија.

Бојан Блажевски, новинар 
на „Билд“, ја доби наградата 
за новинарскиот текст на тема 
„Слепите црева на недограде-
ниот автопат меѓу Македонија 
и Албанија“, Томислав Георгиев 
за најдобра репортерска фото-
графија и Александар Ристов-
ски за најдобра аматерска фо-
тографија.

“Со оваа награда им даваме 
признание на оние кои се оби-

дуваат да направат разлика, 
ги афирмираме оние кои се 
залагаат за точно известување 
и градат доверба, наместо 
страв и несигурност. Ги награ-
дуваме оние кои се обидуваат 
да најдат решение за пробле-
мите и поттикнуваат позитив-
ни промени на сите нивоа на 
општеството“, рече Шефот на 
делегацијата на ЕУ Самуел 
Жбогар при доделувањето на 
наградите.

Со жирито кое ја додели на-
градата претседаваше Надеж-
да Гаче, директор и главен и од-
говорен уредник на неделникот 
Нови Магазин во Србија. „Ос-
ведочивме квалитетни трудо-
ви, кои се одликуваа со висок 

квалитет, иновативност и 
креативност во изработката. 
Тоа треба да биде белег на 
доброто новинарство“, рече 
Надежда Гаче.

На конкурсот за наградата 
„Жан Моне“ беа пријавени вкуп-
но 49 стории, 30 професионал-
ни и 15 аматерски фотографии.

Темата на конкурсот за 
најдобра новинарска сто-
рија и најдобра репортерска 
фотографија беше „Градење 
доверба во несигурни вре-
миња“, а за аматерска фо-
тографија на тема „Нашата 
различност, наша сила“.

ДЕБАТА ЗА ГРАЃАНСКА ВКЛУЧЕНОСТ ВО 
МЕДИУМСКАТА САМОРЕГУЛАЦИЈА  

Саморегулацијата во ме-
диумите, интересот на 

јавноста и граѓанска вклу-
ченост е тема на дебатата што 
ја организираше Советот за ети-
ка во медиумите на Македонија 
(СЕММ) на 28 ноември, во Охрид.

Со присутните од граѓанскиот 
сектор, медиумите и институции-
те се дискутираше за улогата и 
значењето на граѓанската вклу-
ченост во поддршката и унапре-
дување на работата на телото за 
саморегулација во медиумите.

„Јавноста е особено важна во 
инвестициите за професионална 
и квалитетна работа на медиуми-
те. Демократијата бара јавна де-
бата, а не само информации. Ако 
и јавноста ја поддржува саморе-
гулацијата таа ќе функционира 
ефективно, а медиумите ќе се 
заштитат од контрола од центри-
те на моќ“, рече Марина Тунева, 
извршна директорка на СЕММ.

Механизмите за учество на 

јавноста во работата на СЕММ 
ги претстави претседателот на 
Комисијата за жалби при СЕММ, 
Мирче Адамчевски. „Особено 
ни е важна комуникацијата со 
граѓанскиот сектор, посебно во 
делот на заштита на човековите 
права, но и дијалогот со рако-
водството на медиумите. Кога 
соработката е добра, праксата 
се менува во позитивна смисла“, 
апелираше Адамчевски.

„Голем број од медиумите веќе 
јавно истакнувааат дека ја под-
држуваат саморегулацијата. Но 
тој процес не треба да запре тука, 
важно ни е сите да реагираат за 
она што се случува во новинар-
ското известување. Заедно ќе 
бидеме најефикасни во детекти-
рањето на ‘лошото’ новинарство 
и афирмирањето на ‘доброто’“, 
истакна Сефер Тахири, член на 
Комисијата за жалби при СЕММ.

Настанот се организираше во 
рамки на проектот поддржан од 

ПОДДРЖУВАЧИ НА 
СЕММ ЗА 2018:

Програмата „Одржливо 
граѓанско општество: др-
жавно финансирање на 
граѓански организации“ 
која што ја спроведува 
Македонскиот центар за 
меѓународна соработка 
(МЦМС), Балканската мре-
жа за развој на граѓан-

ското општество (БЦСДН) 
и Центарот за информи-
рање, соработка и развој 
на граѓанските органи-
зации од Словенија (ЦН-
ВОС)“. 


