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Мониторинг на демократијата во Македонија

АЛФА

1. Теми за кои известуваше
Телевизијата Алфа во известувачкиот период објави 142 прилози поврзани со политичкиот живот и со демократските реформи во земјата. Најчесто застапени теми беа

проектите и мерките на Владата и на другите
институции (35 прилози), преговорите за составување влада (23 прилози), десоросоизацијата (20), работата на СЈО (20) и други теми

Период: 16 - 27 јануари 2017

Број на прилози според теми на телевизијата Алфа(16-20 и 23-27 јануари)
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Тема 1

Организација на предвремените парламентарни избори

Тема 3

Проекти и мерки на Владата и на другите институции

Тема 6

Редовни активности на претставници на Владата и на институциите (решавање тековни прашања,
протоколарни активности итн.)

Тема 7

Работа на Специјалното јавно обвинителство

Тема 12

Економија и инвестиции (странски инвестиции, буџетски вложувања, вработеност)

Тема 15

Редовна работа на јавните институции, исполнување или неисполнување на нивните обврски

Тема 16

Разно

Тема 19

Преговори за формирање влада

Тема 20

Десоросоизација

Тема 21

Активности на политичките партии поврзани со тековни случувања (загадување, чистење снег, здравство)

Во врска со најзастапената тема, телевизијата известуваше за тековните проекти што
се спроведуваат (16 јануари: „Клиниката за
токсикологија доби нова опрема во вредност
од 180 000 евра“), но и за тие што се во најава
(17 јануари: „До 2020-та, ќе се потрошат 140
милиони евра за инвестиции во земјоделството“). Поголем број од овие прилози се однесуваа на отчетите на градоначалниците од

партијата ВМРО-ДПМНЕ, кои ги најавуваа и
проектите за оваа година (24 јануари: „Нови
инвестиции, но и нови улици и тротоари , водоводни мрежи најавува за годинава градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски“). Медиумот притоа не ги земаше во
предвид околностите дека земјата е во преоден политички период и не е сигурно дали
министрите што ги најавуваат проектите ќе
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останат на функциите за да ги остварат, како
и дека завршува и мандатот на локалната самоуправа, па ниту градоначалниците не можат да даваат најави за целата година, освен
како предизборни ветувања.
Во врска со преговорите за составување
влада, најголемиот дел од прилозите се однесуваа на покривање на партиските средби
и состаноци, а во дел од нив се напаѓаше отвореното писмо од група интелектуалци-Алба-

нци, кои го повикуваа ДУИ да не коалицира со
ВМРО-ДПМНЕ. Повеќето прилози поврзани со
работата на СЈО беа сведени на пренесување
реакции од ВМРО-ДПМНЕ, од нејзините коалициски партнери или од други медиуми во врска
со откажувањето на обвинителката Катица Јанева од случајот „Пуч“. Особено големо внимание телевизијата посвети на темата „десоросоизација“, со што силно го фаворизираше овој
процес најавен од партијата ВМРО-ДПМНЕ.

2. Политички субјекти
Најзастапен политички субјект во прилозите на телевизијата е партијата ВМРО-ДПМНЕ.
Таа, или јавните функционери што и припаѓаат, се споменуваат во 117 информации, а нејзините коалициски партнери во уште три. СДСМ
се појавува во 7, ДУИ и нејзините функционери во 22, а другите партии ретко се појавуваат.
Од непартиските субјекти, во 38 информации
се сретнува СЈО, а граѓанското општество,
односно невладините организации и фондациите, во 50. Во однос на содржината, политичките ставови на ВМРО-ДПМНЕ доминираат
над другите (во 90 информации за нив се известувало во фаворизирачки контекст), а особено негативен однос се изразува кон СДСМ
(55 известувања во негативен контекст), кон
невладините организации (35) и кон СЈО (27).
Телевизијата некритички ги пренесува
информациите од партијата ВМРО-ДПМНЕ
со кои таа зборува за успешноста на своите
политики (24 јануари: „Владата предводена
од ВМРО ДПМНЕ во изминатите 10 години
инвестираше над 1 милијарда евра во земјоделството. Овие пари го помогнаа, модернизираа и подигнаа квалитетот на секторот,
велат од партијата“), како и најавите од партијата за нови проекти, без оглед на тоа што
не е јасно дали таа ќе раководи со државата
(16 јануари: „Со почетокот на 2017 почнува
со реализација проектот за гасификација на
Неготино кој е дел од програмата Реално, и
кој започна минантата година со изградбата
на гасоводот Штип-Неготино“). Ова се повторува и во покривањето на активностите на
нејзините функционери, како министерот за
здравство Никола Тодоров со најавата за бесплатна вакцина против грип (23 јануари: „Според новата програма на партијата, вакцината
ќе биде бесплатна за граѓаните постари од 65
години, како и за сите над 60-годишна возраст
кои не користат пензија“). Пофалби можеа да
се забележат и за локалните функционери од

ВМРО-ДПМНЕ (19 јануари: „Градоначалникот
Коце Трајановски цела ноќ со зимската служба беше на терен и ги следеше активностите“).
Посебно се нагласуваа и позициите на оваа
партија во врска со формирањето влада, пред
се тие што се однесуваат на платформата на
партиите на Албанците или на нејзини делови како двојазичноста или редефинирањето
на државата (17 јануари: „Од ВМРО ДПМНЕ
пак уште на почетокот истакнаа дека нема да
потклекнат на ваквите условувања и дека не
би формирале мнозинство по секоја цена“).
Негативниот и напаѓачки однос кон партијата СДСМ се сретнува во темите поврзани
со преговорите за формирање влада, која неаргументирано се обвинува дека ги прифаќа
политичките барања на Албанците, а тоа се
толкува како предавство на државата (16 јануари: „Од авион се гледа дека БЕСА, СДСМ и
СОРОС кумувале и во создавањето на апелот,
што скоро сите сите се вработени кај коалициониот партнер на СДСМ Фијат Цановски“;
19 јануари: „Груевски и Ахмети почнаа преговори. Извршниот комитет вечер заседава.
СДСМ официјално молчи, но нејзините сателити со отворени раце прифаќаат се што
бараат Албанците“). Овој однос се сретнува
и во неколку еднострано пренесени критики на ВМРО-ДПМНЕ кон градоначалникот на
Центар Андреј Жерновски. Опозициската партија е споменувана во негативен контекст и во
повеќето прилози поврзани со СЈО, а кои се
однесуваа на речиси секојдневните реакции
на ВМРО-ДПМНЕ откако ова обвинителство
се повлече од случајот „Пуч“ во кој обвинет
беше лидерот на СДСМ Зоран Заев (18 јануари: „Нов скандал од СЈО. Повлечено обвинението за „Пуч“. Каде е правдата за која зборуваат специјалните обвинители. Далие е таа
истата со која денеска Катица Јанева го спаси
Заев. Социјалните мрежи со гнев кон СЈО“; 19
јануари: „Купиштата докази за пучот на Заев и

Верушевски кои ги виде цела јавност не биле
доволни за Јанева и СЈО кривично да гонат.
Маските паднаа, не се бара правда туку се
штитат СДСМ и Заев“).
„Десоросоизацијата“ се следеше исто така
речиси секојдневно, со пренесување на ставовите на новоформираното здружение „Стоп
операција Сорос“ (17 јануари: „Упатија повик до сите граѓани со јасно изразени демократски вредности, да им се приклучат како
што велат во борбата против едноумието во
граѓанскиот сектор осмислено и предводено
од Џорџ Сорос“), како и со пренесување информации од странство кои се толкуваа низ
призмата на домашните политички случувања
(23 јануари: „Поранешната сопруга на албанскиот премиер Еди Рама ќе доделува 9,5 ми-

лиони евра на невладини во Макеоднија. По
платформата напишана во Тирана, сега и пари
за спроведување“). Се известуваше пред се напаѓачки кон граѓанските организации финансирани од Фондацијата Отворено Општество,
но не е забележан обид да се побара нивниот
одговор на пренесените напади.
Во врска со темите за економските состојби, телевизијата објави прилози дека се зголемил бројот на големи даночни обврзници
и дека пораснала просечната плата, но ги избегна информациите за растењето на јавниот
долг, како и за истражувањето дека се оствариле седум пати помалку странски инвестиции
отколку што најавила Владата, со што повторно изрази фаворизирачки однос кон владините претставници.
Период: 16 - 27 јануари 2017
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Приод во известувањето кон политичките субјекти на телевизијата Алфа (16-20 и 23-27 јануари)

