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ЗА ПРИРАЧНИКОТ

Целта на овој прирачник е средношколците да се ин-
формираат во врска со основната улога на медиумите, нив-
ното функционирање, изветувањето, подготвувањето на
вестите, етиката во медиумите како и злоупотребите за
објавување на лажни вести во медиумите и социјалните
мрежи. 

Да се крене совеста за присутноста на дезинформа-
циите и последиците кои што може да ги остават кај по-
младите ако со време не се создаде одбранбен механизам
за управување на ситуацијата со лажните вести. 

Целта е да се подобри медиумското информирање на
средношколците и на нивните професори. 

Автор: Бенјамин Арифи
Превод: Енис Муртези
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1. УЛОГАТА НА МЕДИУМИТЕ  
ВО ОПШТЕСТВОТО

Во развојот на демократските општества слободните и
професионални медиумии имаат незаменлива улога. Тие играат
значајна улога за информирање на граѓаните за работи кои се со јавен
интерес и ја контролира работата на трите нивоа на власт,
екзекутивната, судската и законодавната власт. Улогата на медиумите
е и отворање на дебата во општеството и за работи кои се од општ
интерес, додека медиумите се и гласот на немоќните во општеството.
Медиумите треба да понудат и решение за заедничките проблеми и да
создаде чуство за заедницата. Информирањето може да се смета дека
е кислород за демократијата. Правилното и точното информирање
може да се постигне само доколку имаме слободни медиуми.
Слободата на медиумите е една од столбовите на функсионирањето
на едно демократско општество и со право може да се смета како
“четврта власт“ на една држава, после извршната, судската и
законодавната.

1.1 ЗАДАЧИТЕ НА МЕДИУМИТЕ

Медиумите имаат задача да го бранат и промовираат јавниот
интерес, односно да им служат само на интересите на јавноста и да
бидат “куче-чувар“ на демократијата. Оваа обврска се однесува на
сите медиуми, без разлика дали се работи за јавни или приватни
медиуми, за национални или регионални/локални и без разлика на
технологијата на функсионирање, начинот на менаџирање или
моделот на финансирање. 
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Во случајот на јавниот радиодифузен сервис, обврската да се
служи на јавниот интерес е уште поголема и такво нешто е
предвидено и со закон. Затоа, во нивната работа, медиумите и
новинарите треба да ги почитуваат овие принципи:

1. Доверба и заштита на јавниот интерес
Медиумите и новинарите во текот на работењето во прв ред

треба да го имаат јавниот интерес. Ако медиумот работи на овој начин
тогаш тој ќе ја добие довербата на јавноста.

2. Точноста и вистината
Медиумите и новинарите треба да бидат точни и да информираат

вистински информации кои ќе бидат потврдени од најмалку два
различни извори.

3. Непристрасноста
Медиумите не треба да бидат пристрасни. Треба да бидат

балансирани и да известуваат од сите аспекти и гледишта. 

4. Транспарентноста
Медиумите и новинарите треба да бидат транспарентни со

публиката, да не ги кријат информациите кои може да бидат многу
важни за опфатените прашања.

5. Отчетноста
Иако може да биде комерцијална, медиумите имаат одговорност

пред јавноста бидејќи нив ги информираат. Затоа од нив се бара и
отчетност во нивниот однос со јавноста, газдата, тие што рекламираат
итн.

6. Интегритет и уредничка независност
Медиумите и новинарите мора да го задржат својот интегритет и

да не дозволат нивната уредничка независност да биде нарушена од
разни кругови на интереси.
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7. Чесноста- да се биде праведен
Медиумите и новинарите треба да бидат внимателни со нивната

чесност, да не дозволат да бидат вмешани и употребени во
политиките и економски игри.

8. Оштетување и навреда
Медиумите и новинарите треба да бидат внимателни кога

критикуваат за да не ги навредат тие кои се субјект на критиката.
Критиката треба да биде заоснована на факти и само за работи кои
се од јавен интерес. 

9. Приватноста
Медиумите и новинарите треба да ја чуваат приватноста на луѓето

кои ги третираат. Личните податоци не смееат да бидат објавувани,
освен кога е во прашање јавниот интерес.

10. Заштита на децата и на младите
Медиумите и новинарите треба да ги заштитат малолетните деца

од нивно изложеност на јавност, без разлика дали како слика, став,
без дозвола од родител или старател. Овој принцип не се применува
само кога е во интерес на детето да излезе пред медиумите.

Во време на неверојатен технолошки развој, ние не патиме од от-
суство на иформации, но, се случува спротивното, луѓето секојдневно
се “бомбардирани“ од сите страни со многу информации. 

Правилниот избор на она што ни треба, бара знаење правилно да
ги разбереме и процениме информациите. Денеска незамисливо е да
се живее без ТВ, радио, весник или интернет. Добивањето и размената
на информации е присутна во нашето секојдневно комуникација во оп-
штеството и во семејството.  Голем дел од населението имаат своја
електронска адреса, употребуваат различни социјални мрежи. Масов-
ните медиуми се тела кои пренесуваат информации до широката пуб-
лика преку технички средства. Во мас-медиумите спаѓаат печатот,
радиото, телевизијата, мрежните медиуми и социјалните мрежи.
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1.2. ОДГОВОРНОСТИТЕ НА НОВИНАРИТЕ

“Работата на новинарите е да им го направат пријатен живо-
тот на тие што имаат проблеми и да им го направат проблематичен
на тие кои имаат комодитет“ - Finli Piter Djun-, американски писател. 

Сепак, професионалното новинарство го дефинира прифаќањето
и респектирање на основните принципи на Етичкиот Кодекс на
Новинарите. Тој ги собира и избира информациите, ја одредува
нивната вредност и доверба, го проверува од различни извори и после
тоа се одлучва да го сподели со јавноста. Вестите и информациите на
новинарот секогаш треба да бидат вистинити. Затоа, кога е можно
тоа, новинарите се обидуваат за настаните да информираат директно.
Но и тогаш професионалните новинари ги контролираат и
проверуваат информациите, од најмалку два извора. Односно бараат
интерпретации од многу експерти за да бида сигурни околу темата за
која извествуваат. Совесните новинари ги публикуваат имињата на
луѓето кои како експерти го изразиле своето видување на начин на кој
јавноста може да се увери во нивната кредибилност. Првата и главна
должност на новинарите е вистината. Кога информираат новинарите
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се обидуваат да бидат чесни и сеопфатни, односно приказната да ги
има сите споменати страни. 

Целта на новинарот е да ја даде комплетната слика иако таа може
да не биде позитивна. Тоа што го сватиле додека ги истражувале ин-
формациите, се обидуваат да го престават балансирано, а не да за-
вземаат страна. 

Новинарскиот текст треба да опфати различни мислења, да биде
напишан во согласност со професионалната етика, без навреди и да
ја почитува приватноста на луѓето. Професионалните новинари не ги
мешат фактите со мислењата или озборувањата. Тие не завземаат
страна и држат професионална дистанца помеѓу луѓето и настаните за
кои информираат. Токму довербата во еден новинар доаѓа од
неговата независност, кој не манипулира со информациите за некоја
влада, партија, или приватен интерес. 

1.3. ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЕТИКА НА НОВИНАРИТЕ

Професионалните новинари ги почитуваат принципите на Кодот
на новинарите, кои се прифатени од страна на Здружението на
Новинари на Македонија, а се во целосна  согласност со Етичкиот
кодекс на Меѓународната федерација на новинари. Етичкиот Кодекс
наредува новинарите да пренесуваат информации на време и точни
за да бидат нивен глас. Во продолжение се основните принципи на
Кодексот на нивинарите на ЗНМ: 

1. Новинарот има право на слободен пристап до сите извори на ин-
формирање што се од јавен интерес. Новинарот треба да објавува
точни, проверени информации и нема да прикрива суштински по-
датоци и да фалсификува документи. Доколку информацијата не
може да се потврди, или станува збор за претпоставка, односно
шпекулација, тоа треба да се каже и да се објави. Точноста на ин-
формацијата треба да се провери колку што е тоа можно.
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2. Ако новинарот е спречен да дојде до бараната информација има
право за тоа да ја информира јавноста.

3. Новинарот ќе настојува да биде обезбедено објавување на
исправка, демант и одговор во случај кога ќе биде утврдена
неточност на информацијата.

4. 4. Новинарот ќе го назначи изворот на информациите, но ако
изворот бара да остане анонимен, новинарот ќе го заштити.

5. Новинарот ќе ги почитува законите во државата, но нема да објави
или сокрие ништо што е во спротивност со јавниот интерес.

6. Новинарот не смее да го користи медиумот за објавување или при-
кривање информации за стекнување лична корист. Митото, ко-
рупцијата и изнудувањето се неспојливи со новинарската
професија. Не смее да се дозволи рекламирањето и другите ко-
мерцијални мотиви да влијаат врз слободата на информирањето.
Треба да постои разграничување меѓу рекламирањето и новинар-
скиот текст со илустрацијата.

7. Новинарот ќе ја почитува приватноста на личноста, освен кога тоа
е во спротивност со јавниот интерес. Новинарот е должен да ги по-
читува личната болка и жалост.

8. Начинот на информирање во случаи на несреќи, елементарни не-
погоди, војни, семејни трагедии, болести, судски постапки мора да
биде ослободен од сензационализми. Во судските постапки треба
да се почитува принципот на пресумпција на невиност, да се изве-
стува за сите инволвирани страни во спорот и да не се сугерира
пресуда.

9. Новинарот не смее да интервјуира или фотографира деца под 16 го-
дини без согласност од родителите или старателите, освен ако тоа не
е во согласност со правата на детето. Истото се однесува и за лица со
посебни потреби, кои не се во состојба свесно да расудуваат.

10. 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…).
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11. Новинарот ќе се придржува и на општо прифатените општествени
стандарди на пристојност и почитување на етничките, културните
и религиозните различности во Македонија.

12. Плагијаторството е неприфатливо. Цитатите не смеат да се кори-
стат без да се нагласи изворот или авторот.

13. Новинарот треба да прави разлика меѓу фактите и мислењата,
меѓу веста и коментарот.

14. Известувањето од политичките процеси, посебно од изборите
треба да биде непристрасно и избалансирано. Новинарот мора да
обезбеди професионална дистанца од политичките субјекти.

15. Новинарот мора да ја негува културата на говорот и етиката. Не-
спојливо со новинарската професија е непримерната комуникација
со јавноста.

16. Новинарот ќе ги чува угледот и достоинството на својата профе-
сија, ќе ги поттикнува заемната солидарност и различност на ста-
вовите и нема да го употреби својот медиум за пресметка со
личности, вклучувајќи ги и своите колеги.

17. Новинарот има право да одбие работна задача доколку е во спро-
тивност со принципите на овој Кодекс.
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2. ЗАКОНИТЕ И МЕДИУМИТЕ 

Слободата на говор не е апсолутно право. Таа се ограничува со
меѓународни конвенции и закони на одредени земји со кои што би се
заштитиле правата и слободите на човекот. Меѓу разните основни ме-
ѓународни одредби кои што важат и за медиумите се и Универзалната
Декларација на Обединетите Нации за правата за човекот, Европската
Конвенција за Правата и Слободите на Граѓанинот, Конвенцијата на
УНЕСКО за децата и телевизијата, директивата на АВМС за медиумски
не линеарни сервиси и други. Начелата кои што треба да се почиту-
ваат за да се зачуваат етичките стандарди на медиумите и новинарите
се одредерни и со домашното право и тоа во:

• Уставот,
• Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
• Кривичнит законик,
• Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер,
• Изборен законик,
• Закон за авторски права и сродните права,
• Деловниците и другите подзаконски акти на Советот за

Радиодифузија. 
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Со овие акти се гарантира слободата на медиумите, јавното из-
разување и протокот на информациите, но од друга страна, се пред-
видуваат и ограничувања во работата на медиумите и новинарите, и
на секоја институција која што поседува јавни информавии или
објавува информација во јавноста, кои што се во врска со точноста и
вистинитоста на информациите, пристапот до информациите, непри-
страсноста, правото на демант и корекција, почитувањето на автор-
ските права, почитувањето на диверзитетот, почитувањето на
детските права, насилството во медиумите, правата на авторот и др. 

2.1 ПРОПАГАНДА 

Иако според „Концизниот речник за политика на Оксфорд “, збо-
рот пропаганда има корени од Римската Католичка Црва, нејзиното
проширување до денешното значење на зборот пропаганда е на
крајот на XX век кога најчесто се надоврзува со тоталитарните земји.
Според целосната дефиниција, пропагандата се дефинира како „си-
стемско проширување на информацијата ( или информациите) за да се
претстават интересите на тие кои што ги споделуваат, или ги претста-
вуваат таквите информации“. Токму поради ова „улога на пропаган-
дата е да собере нови идолопоклоници на споделените идеи,
(бидејќи) што повеќе пропагандата успее да се вклучи помеѓу масата,
толку поголема ќе биде победата на дадените идеи“.

Ова значи дека главната цела на пропагандата е да убеди што по-
веќе луѓе да и веруваат на дадената идеја. Поврзаноста меѓу пропа-
гандата и авторитарните системи дава негтивен контекст и затоа
најчесто има и негативно значење. 

Вреди да се напомене дека пропагандата над се допира до чув-
ствата на граѓаните а не до нивниот разум. Пропагандата има за цел да
влијае кај емоциите, ставовите, мислењето и делувањето на некоја
група за политички, верски или комерцијални цели преку контролирани
еднострани информации ( кои што може да бидат вистинити, полу вис-
тинити, погрешна интерпретација на фактите, криење на главните
факти) преку медиумите. Фокусот во овој дел е поставен на политич-
ката пропаганда и на политичките техники на пропагандата. 
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3. ЛАЖНИТЕ ВЕСТИ

Лажните вести  се вести или приказни кои што се измислени со
цел да се измами јавноста и читателите. Лажните вести најчесто се
создаваат за да влијаат на гледиштето на луѓето или за политички,
бизнис или одмаздувачки мотив, но и за расчистување на сметки на
некој портал, весник или веб сајт, каде причината или мотивот може
да биде материјалната придобивка или нешто друго. 

Според Џон Бушман, декан во универзитетската библиотека во
Универзитетот Сетон Хал, лажните вести не се некој нов феномен. Тој
споменува примери на лажните вести „и од 15-тиот век кои што се
појавуваат заедно со технолошките изуми како печатната машина,
поштата, весникот, филмот, радиото, телевизијата а сега и софтверот
и интернетот. 

Иако лажните вести не се нешто ново, оваа фраза стана позната
од претседателските избори во 2016 година во САД. Од тогаш фразата
„лажни вести“ веќе стана една позната политичка фраза и тема на го-
лемите медиумски куќи како Нју Јорк Тајмс , Вашингтон Пост и НПР. 

Во денешницата можеме да кажеме дека “fake news” веќе ево-
луираа и се чести теми во медиумите бидејќи често создаваат про-
блеми и го постигнуваат почетниот ефект. Подоцна може да се открие
дали една вест е лажна но ефектот веќе е постигнат, и штетата е веќе
направена. А тие кои што ја пуштиле таа вест само тријат раце. 

ПРИМЕР БРОЈ 1 

Веднш по смрта на познатиот американски кошаркар Коби
Брајант, неколки маргинални портали објавија лажни вести дека по
депресијата, и неговата сопруга Ванеса Брајант починала извршувајќи
самоубиство. За веста да биде по убедлива, злоупотребено е и логото
на престижната телевизија BBC. Веста беше лажна а целта на објавата
биле кликовите за финансиски мотив. 
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ПРИМЕР БРОЈ 2 
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Еден друг пример овој пат доаѓа од Северна Македонија.  Неколку
медиуми објавија вест дека ниту едно од трите деца на Бил Гејтс не е
ваксинирано. Веста е објавена во време на пандемија со коронавиру-
сот, кога светот се бори за да ја најде вакцината.  На оваа лажна вест
и претходеа и неколку други лажни вести  во кои што се вели дека Бил
Гејтс со ваксината сака да постави микрочипови во телата на луѓето
со кои што би ги контролирал. Двете информации се лажни, а пак
целта е само да се создаде недоверба за вакнцините против корона-
вирусот и самиот здравствен систем. 

КАКО ДА ПРЕПОЗНАЕМЕ ЛАЖНА ВЕСТ?

Има повеќе начини за да се препознае една лажна вест. Граѓаните
се тие кои што треба највеќе да развијат вештини за да ги препознаат,
бидејќи тие се најмногу изложени на таквите вести. За да се открие
дали се работи за лажна вест или не, прво треба да се знае дали веста
или темата која што се обработува ги содржи сите извори на
информации, дали е напишан контекстот настанот. Лажните вести се
нешто со кое се соочуваме секој ден поради политичките и
економските интереси на некој. Граѓаните често ги поврзуваат
политичките партии со лажните вести, а пак почитичките партии се
обвинуваат меѓу себе. Тие може да влијаат многу во формирањето на
јавното мислење за одредени политички случувања, особено во текот
на изборите. 

Во прилог кратко видео на британскиот медиумски сервис ББС со
препораки како да препознаете лажни вести. 
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3.1 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И FAKE NEWS

Северна Македонија стана позната кога се во прашање лажните
вести. Дури медиумскиот светски гигант „CNN” во еден прилог ја
нарече нашата држава како центарот на „Fake news”. Но, за што се
работи?

Неколку граѓани од Велес кои што работеле на лажни вести за
американски портали, се вели дека влијаеле на изборниот резултат во
претседателските избори во САД. Нивната активност се истражила и
октрила и од многу другит светски медиуми. CNN дури подготви
прилог во кој што зборува за младите на градот Велес, а од кои што
вели дека светот и модерната технологија  треба да внимава. 

„Во изборите во 2020 година, ќе има строга контрола за да се
спречи ширењето на лажните вести преку лажните профили, кои што
се регистрирани со адреси во САД, но реално се работи за млади кои
што се желни за брзи пари и придобивки, и кои што работат од
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нивните комјутери“, се вели во сторијата на CNN. 
Во сторијата на CNN за Велес зборуваат и иницијаторите на

лажните вести кои што велат дека заработката е добра. Можеби се
многу поголеми од заработката за која што нивните родители би тре-
бало да работат цел живот. „BuzzFeed News“ открил 100 веб страни
про Трамп кои што доаѓаат од Северна Македонија.

Северна Македонија беше и мета на лажните вести од отпочну-
вање на преговорите за Преспанскиот Договор и од ратификувањето
на протоколот за членство во НАТО. Оваа состојба ги натера властите
да потпишат договор со Грција за борба со феноменот на лажните
вести. 

И високите меѓународни претставници изјавуваа дека различни
извори кои што се против интеграцијата на Северна Македонија во
Евроатлантските стуктури ќе се потрудат да го минираат овој процес
преку лажните вести. 
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