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Мониторинг на демократијата во Македонија

Македонска телевизија
втор сервис

1. Теми за кои известуваше
МТВ2 во вестите на албански јазик објави 73 прилози поврзани со актуелните случувања главно поврзани со политичката
криза во земјата по изборите. Најчесто информираше на следниве теми: преговорите
за формирање влада (31), работата на јавните институции (11 прилози), работата на

Специјалното јавно обвинителство (8). Од
останатите тема, беа обработени и редовните активности на владини претставници и
институции и партиските препукувања околу
две актуелни теми – загадувањето и снегот
(по 4 прилози), и 2 прилози за тнр. Процес на
„десоросоизација“.

Период: 16 - 27 јануари 2017

19
Број на прилози според теми на МТВ 2 (16-20 и 23-27 јануари)
Тема 3

Проекти и мерки на Владата

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 13

Задолжувања и состојба со јавниот долг

Тема 15

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

Тема 16

Разно

Тема 18

Образование

Тема 19

Преговори за формирање влада

Тема 20

Десоросоизација

Тема 21

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

Во контекст на формирањето на новата
влада, Вториот канал на Јавниот сервис во
вестите на албански јазик информираше
најмногу за разговорите на релација ВМРО
ДПМНЕ – ДУИ, со нагласок на улогата на
платформата што ја потпишаа албанските
партии и со поголем фокус на улогата на
албанските партии во овие преговори. Во
врска со работата на државните и локални-

те институции телевизијата информираше
за промените што се воедуваат во однос на
социјалната помош и Катастарот за недвижности, за извештаите за корупција, состојбите во полицијата преку реакција на Независниот синдикат, за проблемите со снегот во
руралните делови од земјата, за влијанието
на одлуката за увоз на струјата врз граѓаните и друго. Телевизијата објави и неколку
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прилози кои промовираат некој владин (или
локален) проект, како новата опрема на Очната клиника, проширување на капацитетите
за бездомници, проектите за пензионерите.
За работата на СЈО информираше за повлекувањето на случајот „Пуч“ и за двете нови
истраги „Тарифа“ и „Тенк“ и за партиските

реакции. Од економските теми, иако малку
застапени, беа објавени пролози за зголемувањето на бројот на даниочните обврзници и за компаниите кои имаат влијание врз
економскиот раст. На темата „десоросоизација“, објавени се два прилози за формирањето на невладината организација „СОС“.

2. Политички субјекти
Најзастапен политички субјект во прилозите на телевизијата е партијата ВМРО-ДПМНЕ, која се опсервира во 59 прилози, додека
нејзините функционери во 25. ДУИ и нејзините функционери се присутни во 60 прилози
(само ДУИ во 35 прилози), додека СДСМ во
43. Од останатите субјекти, во најмногу прилози е известува за работата на СЈО (27), а државните и локалните институции во 7 прилози. Во вестите на албански јазик на МТВ 2, не
се изразуваат ставови на фаворизирање или
демонизирање за ниту еден субјект. Ретко се
прилозите во кои се изразува критички став,
главно кон работата на институциите.

Критички пристап се забележува во прилозите кои се однесуваат на прегворите меѓу
ВМРО ДПМНЕ за новата влада, при што се
критикува односот на мадатарот кон парнерот ДУИ (16.јануари.„Новата влада. Роковите течат, мандатарот брои во место“, 17 јануари „Новата влада. ВМРО уште не ја покани
ДУИ за разговори“. Иако не експлицитно, во
прилозите има наклонетост кон ставвоите на
партиите од албанскиот блок, преку честото информирање за улогата на платформата
која овие партии ја потпишаа и чие потпишување се поставува како услов за преговори
(18 јануари „Муслиу: Нема криза, Албанците
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Приод во известувањето кон политичките субјекти на телевизијата МТВ 2 (16-20 и 23-27 јануари)

покренеа тензии кај ВМРО; Селмани: Никакво движење од точките на платформата;
Бакиу: се чекаат новите движења на политичките партии“,, 26 јануари „Владата- албанската платформа. СДСМ: Платформата,
делумно компатибилна“). Неколку прилози
беа и за инспекцијата кај градоналачникот
на Гостивар Невзат Бејта, која се доведува
во контекст на притисок врз него кој се смета за еден од противниците за коалицијата
ВМРО –ДПМНЕ – ДУИ (19 јануари „Посетата
на инспекторите во општина. Бејта: ВМРО ми
се одмаздува за политичките декларации“).
Благ фаворизирачки став телевизијата
изразува во прилозите за владини проекти
и новини (16 јануари “Клиника за токсикологија. Новa опрема во услуга на пациентите“,

18 јануари „Бездомничките засолништа. Ќе
се прошири капацитетот во „Момин Поток“,
20 јануари „МТСР: Пензионерите, рекреација без пари во бањи“).
За работата на СЈО кое е најспоменуван
непартиски субјект во прилозите објавени во анализираниот период, во вестите на
МТВ 2 се информираше за повлекувањето на
предметот „Пуч“, за објавувањето на двете
нови истраги „Тарифа“ и „Тенк“, преку пренесување на ставот на сите субјекти, преку
нивните соопштенија и изјави, без вредносна оценка (18. Јануари „Случајот „Пуч“.
Специјалното обвинителство се откажа од
обвиненијата; СДСМ: мина времто кога се
монтираа судските случаји; ВМРО: СЈО се
делигитимираше сама себеси“).
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