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Мониторинг на демократијата во Македонија

ТЕЛМА

1. Теми за кои известуваше
Телевизија Телма во известувачкиот период објави 74 прилози поврзани со политичкиот живот и со демократските реформи
во земјата. Најчесто застапени теми беа: преговорите за формирање влада (29), работата

на државните и локалните институции (17),
работатана СЈО (13), и во помал број состојбата во економијата (3) и темата за тнр. „десоросоизација“, загадувањето и снегот (по 2
прилози).

Тема 1

Организација на предвремените парламентарни избори

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 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 сите активности поврзани со преговорите за формирање влад.
Освен за редовните средби меѓу лидерите на
политичките партии, телевизијата опсервираше и детали околу кои се кршат копјата во
преговорите (20 јануари „Најверојатно двојазичноста ќе се решава со измени во Законот
за јазиците дознава телма од тимовите вклучени во преговорите за состав на новата влада“). Изградбата на новиот клинички центар
и сомнежите околу легалноста на тендерот,
одлуката за продолжување на забраната за
работа на комбинатото Југохром и увозот на
струја од странство, уназадувањето на Македонија во однос на борбата со корупцијата

и тендерот за депонијата Дрисла беа темите
преку кои оваа телевизија ја анализираше
работата на државните и локалните институции. Во однос на работата на СЈО се известуваше за клинчот во кој се најде предметт
„Тврдина“ откако МВР и УБК одбија даги
декласифицираат доказите, за партиските
ставови на ВМРО ДПМНЕ и СДСМ за повлекувањето на слујаот „Пуч“, и за двете истраги
што ги покрена ова Обвинителство „Тенк“ и
„Тарифа“. За економските состојби, оваа телевизија во повеќе наврати информираше за
истражувањето на БИРН за падот на инвестиции во земјата и реакцијата на првите луѓе
на Министерството за финансии и на Развојните зони (25 јануари „Министерот за финан-
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сии Кирил Миновски и директорот на развојните зони Виктор Мизо немаат одговор околу пропаднатите странски инвестиции што
ги истражуваше БИРН“), и преку сопствена
анализа на буџетот (26 јануари „Податоците
во Министерството за финансии покажуваат

и помалку приходи и расходи. Надлежните
причината ја лоцираат во изборите, а економистите во недомаќинското работење на власта“). Известувањето за темата што ја намета
власта за „десороизација“ беше во котекст на
собирите на македонски граѓани во САД.

2. Политички субјекти
Најчесто застапен субјект во прилозите на
Телма е ВМРО ДПМНЕ (54),и заедно со функционерите од оваа партија се споменува во 85
прилози. СДСМ се опсервира во 40 прилози (во
само еден е нејзин функционер), а ДУИ во 36
прилози ( дополнително во 4 прилози се известува за работата на нејзините функционери) Од
останатите субјекти, најчесто споменувани се
СЈО (32 прилози), државните и локалните институции (27) во 10 невладините организации и
фндации, во 9 претседателот на државата.
Во најголем број од прилозите на Телма
не се изразува вредносна оценка за некоја
активност или став на политички субјект. Во
10 прилози критички се опсервира работата
на функционери на ВМРО ДПМНЕ, локални и државни институции и ВМРО ДПМ (23
Форшпан среде вести неутрално (23 јануари
„Повлекувањето на случајот Пуч , острата реторика која потоа и се уште ја упатува речиси секојдневно ВМРО-ДПМНЕ партијата која
претендира на формирање на новиот владин
кабинет и сето она што се случуваше денеска
на релација судство-обвинителство се повод

вечерва во Топ тема да ја отвориме дилемата: Дали СЈО ќе ја заврши својата работа и
на каков начин?“, 23 јануари „Поранешниот
претседател на кривичниот суд Скопје, Владимир Панчевски го избегна судењето против
него“, 25 јануари „Податоците од анализата
на истражувачката мрежа Бирн ги замолче
надлежните. Ниту министерот за финансии
во оставка Кирил Миновски ниту директорот
на дирекцијата за ТИРЗ Виктор Мизо не сакаа
да ги коментираат бројките кои покажуваат
дека од инвестицискиот бум со кој со години се фалеше владата предводена од ВМРО
ДПМНЕ на терен има многу малку, односно
дека седум пати помали се инвестициите во
однос на најавеното или дека биле отворени
три пати помалку работни места од ветеното“, 27 јануари („Вечерва ќе ги начнеме и актуелните прашања околу истрагата на СЈО за
набавки во ЕЛЕМ, но и генерално дилемата
дали девизата на ЕЛЕМ Енергија за македонија е она виситнското или пак ЕЛЕМ е како
што неформално се смета златната кокошка
за партиски бизнис интереси?“)
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