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ТВ 21
Албански јазик

1. Теми за кои известуваше
Телевизијата ТВ 21 во вестите на албански
јазик објави 124 прилози за политичките настани во земјата. Најголем број беа за преговорите за состав на влада (47), за работата на инсти-

туциите (43), работата на СЈО (15), а во по 6 прилози се анализира состобајат во економијата
и во образованието. Имаше и три прилози за
владини мерки и 2 прилози за задолжувањето.

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 во анализираниот период известуваше за дневните активности во преговорите
за нова влада: средбите и разговорите, реакциите од меѓународните претставници
(еврокомесарот Хан), за платформата на албанските политички партии, за принципот
„победник со победник“ и друго. Опсервацијата на работата на државните и локалните институции главно е преку темите за справувањето со снегот (20 јануари “Блокирани
Танушевци, Малино и Брест, ЦУК: Овие села
се и без електрична енергија“), загадувањето
(19 јануари „35 % на болести поради загаду-

вањето, Скопје меѓу најзагадените градови“)
и преку поединечни случаии на граѓани кои
укажуваат на злоупотреби ( 18 јануари „На
семејството Исмаили им се укинува социајлната помош, после добивка на игра на среќа,
која уште не ја зел“, 20 јануари „Дали ќе се
купува тутунот од Страчинце?, производителите незадоволни од цената откуп“, 26 „Се
жалаат пензионерите, сомнежи за манипулации од приватните пензиски фондови). Преку
случаите “Тврдина“, „Пуч“ и новите истраги
„Тенк“ и „Тарифа“, телевизијата известува за
работата на СЈО, и го анализира негативниот
однос на власта кон оваа институција.

Период: 16 - 27 јануари 2017

Број на прилози според теми на телевизијата ТВ 21 албански (16-20 и 23-27 јануари)
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2. Политички субјекти
Најзастапен политички субјект во прилозите на телевизијата е партијата ВМРО-ДПМНЕ (58 прилози) и уште во 31 прилог се опсервираат функционерите од оваа партија.
За СДСМ се известува во 43 прилози, додека
за ДУИ 41 и за нејзините функционери во 29
прилози. Другите партии ретко се појавуваат.
Од останатите субјекти, СЈО се појавува во
27, локалните и државните институции во 11,
невладините организации и фондациите во
8, а Јавното обвинителство во 6.
Во однос на најзастапената тема, во вестите на ТВ 21 на алабански јазик критички
се известува за преговорите меѓу партиите
ВМРО ДПМНЕ и ДУИ во врска со тајноста на
информациите од јавноста 18 јануари „Молк
за преговорите за формирање влада, Велјановски не знае за средбите“), но и за акцијата на финансиската полиција во општината Гостивар, каде градоначалник е еден од
потпретседателот на ДУИ кои се спротивставија на намерата за коалиција со ВМРО ДПМНЕ (18 јануари „Дали ВМРО му врши притисок
на ДУИ?, Бејта: ВМРО ми испрати полиција во
канцаларијата“).
Критички се опсервира и работата на државните и локалните институции преку прилози за стории на граѓани ( 17 јануари „Служ-

беничка нападната во работното место, бездомник се “изнервирал“ бидејќи не му дале
доручек?“), како и за правичната етничка
застапеност (19 јануари „Еднаква застапеност на Албанците во МВР,Беса: нема еднаква застапеност, Нухиу“) и условите во кои
работат (23 јануари Студот го “парализираше“ и МВР,канцелариите без греење, административците дома). Телевизијата во ист тон
известува и за проблемите кои се од поширок интерес за граѓаните, како што е ненавремените мерки од државните и локалните
институции за справување со снегот и загадувањето (19 јануари „35 % на болсти поради загадувањето, Скопје меѓу најзагадените
градови“, 23јануари„Второто полугодије со
стари проблеми, учлиштето во Черкези со
мизерни услови“, 23 јануари „ Училиштата непоготвени за втрото полугодије,Снег и мраз
пред училишните дворови“).
Телевизијата објави и неколку прилози за
мерки и проекти на Владата ( 20 јануари „Бесплатни одмори за пензионерите, некои пензионери не сакаат та патуваат“, 26 јануари
„Вработување на млади, се бараат ефективни
мерки“,20 јануари „27 готови проекти за земјоделците, безплатни проекти за изградба на
фарми“), но без експлицитно фаворизирање.
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Приод во известувањето кон политичките субјекти на ТВ 21 албански (16-20 и 23-27 јануари)

Период: 16 - 27 јануари 2017
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