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Извештај од мониторингот на телевизиските вести на Институтот за комуникациски студии

Мониторинг на демократијата во Македонија

СИТЕЛ

1. Теми за кои известуваше
Телевизијата Сител во мониторираниот
период објави вкупно 121 прилог во врска со
политичката криза и другите актуелни случувања. Најголемиот број од нив се однесуваат на промовирање на проектите и мерките
на Владата и на другите институции (31), на
преговорите за формирање нова влада (21

прилог), десоросоизација (20 прилози), работата на СЈО (18), покривање на редовните
активности на функционерите (10), на ставовите на политичките партии за различни
прашања како загадување, снег, набавка на
струка (9), работата на државните и локалните институции (6) и други теми.
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Број на прилози според теми на телевизијата Сител (16-20 и 23-27 јануари)
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 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 врска со најзастапената тема, Телевизијата објави прилози за тековните проекти (16 јануари “Клиниката за тоскикологија
доби нова опрема за интенивна нега, инвестиција вредна околу 180 000 евра”, 20 јануари „Почна пријавувањето за бесплатна бања
и туристички викенд за пензионерите“),
потсетуваше на како што се нарекуваат „успешни приказни“ од изминатите години на

владеење на ВМРО ДПМНЕ (17 јануари „Државната кардиохирургија успешно се развива, од основањето до денеска за 15 пати е
зголемен бројот на операции“) и се најавуваа нови (16 јануари “Годинава ќе биде завршен проектот гасификација на Неготино
како дел од магистрачниот гасовод Штип“),
најмногу преку отчетот на градоначалниците од ВМРО ДПМНЕ од повеќе општини. При
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Мониторинг на демократијата во Македонија
известувањето Телевизијата го занемари
фактот дека дел од актуелните министри можеби нема да бидатна овие позиции во следната влада, а настапот на градоначалниците
е како во предизборна кампања за локалните избори кои треба да се одржат подоцна
оваа година.
За преговорите за состав на нова влада
се известуваше за средбите и изјавите на
партиските претставници, се пренесуваа
пораките од меѓународната заедница, пишувањата на странски медиуми со кои се наведуваше на ставот дека е неопходно идната
влада да биде составена од ВМРО и ДУИ (20
јануари „Груевски за Експрес: Со Ахмети направивме многу значајни дела за граѓаните
на Македонија“, 26 јануари “Десет причини
за коалиција со Груевски. Албански Сити
њус во редакциски коментар бара од ДУИ да
си подадат рака со ВМРО-ДПМНЕ ”) и се критикуваше писмото на албанските интелектуалции кои побараа ДУИ да не коалицира
со ВМРО ДПМНЕ (18 јануари „За албанските
гласачи едни за македонските други правила во политиката“). За редовните активности
на јавните функционери се известуваше за
посетата на претседателот Ѓорѓе Иванов на
Египет, и реакциите што тој ги предизвика со
употребата на уставното име на земјата 20
јануари „(Грција реагира оти Египет ја ословувал Македонија со уставното име“), реакцијата на МНР до Србија поради употребата
на сообраќајни знаци со кратенката БЈРМ,
активностите на локалната власт во справувањето со снегот и други теми.
За работата на СЈО се известуваше за
предметите „Пуч“ и за новите истраги „Тенк“
и „Тарифа“ при што за повлекувањето на
„Пуч“, се напаѓаше оваа институција дека
работи во интерес на СДСМ и го штити нејзиниот претседател Зоран Заев, теза што ја
промовира ВМРО ДПМНЕ (19 јануари “Специјалното обвнителство со аболицијата на
Заев и Верушевски докажа дека тие се виновни за прислушувањето и случајот Пуч“, се

објавуваа реакции на партии од владината
коалиција ( 23 јануари “Повлекувањето на
обвинението за случајот Пуч од Специјалното јавно обвинителство е уште една аболиција за Зоран Заев и Верушевски, порачаа
денеска од ГРОМ“,27 јануари “И партијата
за интеграција на Ромите се јави со реакција
по одлуката на Катица Јанева да го повлече обвинението за случајот Пуч“), ставои на
експерти (18 јануари „Во интервју за Сител
професор доктор Саво Климовски уште минатата година го критикуваше однесувањето
на надлежните институции во случајот Пуч.
Тој во неколку наврати посочи дека Зоран
Заев требаше да биде уапсен уште во првиот
момент кога почна да му се заканува на тогашниот премиер Никола Груевски”) и статуси на гражани на социјалните мрежи кои се
претставуваа како реакции во јавноста (18
јануари Жестоки и бурни реакции во јавноста за одлуката на СЈО да го помилува Заев:
„Вие сте срам за правдата“).
Во известувањето за темата десоросоизација се фаворизираше овој процес најавен
од ВМРО-ДПМНЕ и детално се известуваше
за активностите на здружението Стоп операција Сорос (27 јануари „Стоп операција
Сорос: Невладините ги злоупотребувале парите на УСАИД“), за протестот на Македонците во Њујорк против влијанието на Сорос
во Македонија (16 јануари „Македонците од
САД бараат новиот американски претседател Доналд Трамп да ја заштити земјава од
штетните политики на фондацијата Сорос“),
и прилози во кои поддржувачите и граѓанските организации кои се финансиранми
со проекти на Фондацијата на Сорос се
претставуваа како проблематични и во други земји (20 јануари „Активисти на СОРОС ја
нападнаа полицијата на САД“, 24 јануари
„Слично како и Македонија - Словачка се соочува со манипулациите на СОРОС“, 26 јануари „Соросовите организации со штелувани
извештаи против сите држави кои ќе им се
спротивставаат“).

2. Политички субјекти
Најзастапен политички субјект во вестите
во овој период е партијата ВМРО-ДПМНЕ, за
која се известува во 69 прилози. СДСМ е присутна во 51 прилози, ДУИ во 25 прилози. Од
другите субјекти најзастапени се невладините организации и фондациите во 41 прилог,
СЈО во 27, а државните и локалните институции во 24 прилози. Во содржината, доминираат ставовите на ВМРО ДПМНЕ, кои се

фаворизираат во 26 прилози. Демонизирачки став новинарите и уредниците изразуваат
во 103 прилози, од кои во по 39 прилози тој е
насочен кон СДСМ и невладините организации и фондации, а во 23 кон СЈО.
Телевизијата некритички ги пренесува
ставовите на партијата ВМРО ДПМНЕ и во
претставувањето на најавите за проекти не
прави разлика меѓу партијата и државата (24

ват“), но не беше објавен прилог за самиот
извештај на Транспаренси.
Наспроти тоа, силен напаѓачки тон во
известувањето има кон СДСМ. Партијата
се обвинува дека е подготвена да прифати
двојазичност и федерализација предвидена
со платформата на албанските партии (19 јануари “Платформата на албанските партии е
целосно прифатлива за СДСМ вели аналитичарот Сашо Ордановски кој важи за близок
до раководството на Бихаќка“), инеарументирано се известува за наводно незадоволство внатре во партијата (25 јануари Дневник:
Членството на СДСМ против намерата на
Заев да ја прифати платформата на албанските партии).
Во контест на темата за десоросоизација,
Телевизијата го користи терминот “соросоиди“ со кои етикетира јавни личности кои наводно работат против интересите на државата (17 јануари „Престанок на монополот во
граѓанскиот сектор финансиран од Сорос,
насилието врз институциите, и газењето на
вољата на мнозинството граѓани во Македонија.Ова е целта на граѓанското движење
„Стоп операција СОРОС“, 23 јануари Соросовите платеници скандалозно најавуваат
затвор и прогон за сите 455.000 Македонци кои се против Сорос“,24 јануари „Падна Викторија Нуланд, падна Џорџ Сорос во
немилост на новата американска власт паднаа соросоидите, но тие се уште активни....
се обидуваат да наметнат коалиција за власт
меѓу СДСМ и ДУИ“), што е на линија на ставовите што ги промовира ВМРО ДПМНЕ. (24 јануари најава: „А време е сега да кажеме дека
повторно теми ни се соросоидите, повторно
теми ни се СДСМ и нивните акции во соработка со СЈО“).
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јануари “Владата на ВМРО-ДПМНЕ Во изминативе 10 години инвестирала над една милијарда евра во земјоделството“, 25 јануари
“ВМРО-ДПМНЕ во изминативе десет години
сериозно инвестираше во железницата велат од владејачката партија“). Ваквов облик
на фаворизирање има и при известувањето
за работата на државните функционери од
редовите на ВМРО ДПМНЕ (17 јануари „Министерот Тодоров апелираше да не се врши
притисок по однос на пристигнатите понуди на тендерот за изградба на нов клинички центар“, 17 јануари „Миноски во Виена:
Користа од влезот на странски компании,
повеќекратна“, 23 јануари „Канческа повика
личните интереси да не бидат на штета на националните и културните “).
Во ист напаѓачки тон некритички се пренесуваат и ставовите на ВМРО ДПМНЕ за работата на СЈО (19 јануари „ВМРО-ДПМНЕ: СЈО
докажа дека Заев и Верушевски се виновни
за „Пуч“, 20 јануари „ИК ВМРО-ДПМНЕ: Одлуката на СЈО за повлекување од „Пуч“ е скандалозен преседан“, 23 јануари „Милошоски:
Катица Јанева има недосаток на професионален капацитет и стручен интегритет“) без
да се обезбеди простор за искажување на
ставото на споменатите субјекти. По истиот
принцип на фаворизирање, без објавување и
на „другата страна“, телевиијата извести иза
извептајот на Транспаренси интернешенал
за индексот на корупција во земјата, при што
во вестите беа објавена реакција од ВМРО
ДПМНЕ н наводите во извештајот (25 јануари
“На извештајот на Транспаренси интернешнл реагираше ВМРО-ДПМНЕ”), а ден потоа
коментаторска анализа (26 јануари „Соросовите организации со штелувани извештаи
против сите држави кои ќе им се спротивста-
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