36
Извештај од мониторингот на телевизиските вести на Институтот за комуникациски студии

Мониторинг на демократијата во Македонија

КАНАЛ 5

1. Теми за кои известуваше
Телевизијата Канал 5 во мониторираниот
период објави вкупно 140 прилози поврзани
со политичкиот живот и со демократските реформи во земјата. Најголемиот број од нив се
однесуваа на преговорите за формирање нова
влада (34 прилози), работа на институциите (23),
проекти на Владата (19), реакции на политички-

те партии за различни теми како здравство и загадувањето (16), за работата на СЈО (10), за организација на изборите (истрага за финансирање
на кампањата) 6 прилози, редовната работа на
финкцинерите (5 прилози), промовирање на
проекти од страна на политички партии, двојазичноста и образованието по 4 и други теми.

Период: 13 - 17 и 20 - 24 февруари 2017

Број на прилози според теми на Телевизија Канал 5 (13-17 и 20-24 февруари)

Тема 1

Организација на изборите (истраги во врска со финансиските извештаи за изборните активности на
одредени партии)

Тема 3

Проекти и мерки на Владата и на другите институции

Тема 4

Промоција на проекти и мерки на Владата во кои се вклучени политичките партии преку нивните
лидери или претставници (пред се Никола Груевски)

Тема 6

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

Тема 7

Работа на Специјалното јавно обвинителство (и други теми поврзани со СЈО)

Тема 11

Предлог за поширока употреба на албанскиот јазик (прилози што подетално го обработуваат предлогот
за користењето на јазиците и во кои контекстот на преговорите за формирање влада е спореден)

Тема 12

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

Тема 13

Задолжувања и состојба со јавниот долг

Тема 14

Медиуми

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 (судство, здравство итн)
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Мониторинг на демократијата во Македонија
Во врска со преговорите за формирање
нова влада се известуваше за средбите меѓу
партиските претставници и нивните ставови,
пораките од меѓународната заедница, како
и за писмото со кое група интелектуалци Албанци побараа од ДУИ да не коалицира со
ВМРО-ДПМНЕ. Се известуваше за тековните
проекти на Владата (16 јануари: „Клиниката
за токсикологија доби нова опрема“), но и за
проектите што се во најава (17 јануари: „140
милиони евра ќе се инвестираат во капитални
проекти за водостопанство“), како и за отчетите што ги даваа повеќемина градоначалници
од редовите на ВМРО-ДПМНЕ, заедно со најави за нови проекти (24 јануари: „Трајановски
2016 ја оцени за успешна година за градот, со
реализирани проекти во сите 10 општини на
територијата на Скопје, со кои значително ќе
се подобри животот на граѓаните“). При известувањето за проектите и за мерките, се изостави фактот дека земјата беше во транзициски
период во кој не можеше со сигурност да се
потврди дека министрите ќе останат на своите
позиции да ги спроведат најавените политики,
како и дека истекува мандатот на локалната
самоуправа, поради што ниту градоначалниците не можат да дадат најави за целата година, освен како предизборни ветувања. Напротив, кон најавите се пристапуваше како кон
нешто што со сигурност ќе се реализира.
Од редовните активности на јавните функционери се известуваше за посетата на прет

седателот Ѓорге Иванов на Египет, активнос
тите на градоначалниците за расчистувањето
на снегот, информациите од министеорт за
здравство Никола Тодоров во врска со справувањето со грипот, честитките од државниот врв по повод верскиот празник Водици и
друго. Меѓу почесто застапените теми беше и
информирањето за обраќањата на политичките партии. Но се информираше претежно
за прес-конференциите на ВМРО-ДПМНЕ на
кои тие ги претставуваа проектите од својата
предизборна програма (повторно без ограда
дека тоа е нешто што можеби ќе се реализира ако партијата состави влада), потоа за
бројни забелешки што советничката група на
ВМРО-ДПМНЕ во општина Центар ги имаше
за работата на градоначалникот Андреј Жерновски (најчесто со реакција од општината),
а се емитуваа и неколку обраќања на СДСМ
во врска со проблемите во зимското одржување на улиците, со условите во кои работи
армијата и со други теми.
Во известувањето за темата десоросоизација се фаворизираше овој процес најавен
од ВМРО-ДПМНЕ. Повеќето прилози што се
однесуваа на работата на СЈО беа реакции
на ВМРО-ДПМНЕ или на нејзините коалициски партнери во врска со одлуката на ова
обвинителство да се повлече од случајот
„Пуч“, во кој лидерот на опозицијата Зоран
Заев беше обвинет за обид за незаконско
преземање на власта.

2. Политички субјекти
Во мониторираниот период најзастапен
субјект во прилозите на оваа телевизија е
СДСМ (106 прилози), потоа ВМРО ДПМНЕ
(70 прилози), функционерите на ВМРО ДПМНЕ (56 прилози), ДУИ (44). Од другите партии
само Алијансата за Албанците (9) и Беса (5)
беа позначително застапени. Од непартиските субјекти, најмногу се известуваше за локалните и државните институции (31 инфомација), СЈО (17 информации) и за невладините
организации (12 информации). Забележителен изразен фаворизирачки однос во известувањето за ВМРО-ДПМНЕ и функционерите
(36 прилози вкупно), а демонизирачки во известувањето за СДСМ (28 прилози).
Фаворизирачко известување за ВМРОДПМНЕ, односно за функционерите од ВМРО
ДПМНЕ беше преку едностраното пренесу-

вање информации од прес конференции или
соооштенија со обвинувања кон некој друг
субјект (13 февруари „Пишев: На коруптивните тендери на Заев, мора да им се стави крај,
ОЈО да покрене постапка“). Други вид на фаворизирачко известување се пропагандите
прилози за успесите на владината политика,
што ја спроведуваат функционери на ВМРО
ДПМНЕ (13 февруари „Македонија одигра
клучн улога во справувањето со илегалната
миграција. Успеавме на Европа да и го испорачаме она што и требаше и онолку колку
што мислеше дека и е доволно“,13 февруари
„Зголемен бројот на туристи кои ја посетила
земјава преки проекти владините мерки за
подршка и промоција на туризмот континуирано бележат нагорен тренд“). Телевизијата објави и еден критички прилог за ВМРО

рање на проекти кои беа дел и од изборната
кампања (13 февруари „СДСМ: Во училиштата ќе се вработат нови психолози, педагози
и дефектолози“, 14 февруари „СДСМ: Секој
ден спорт во училиштата“), или се критика
работата на локалните или државните институции (17 февруари „СДСМ: Избрзаната
реконтсрукција ги остави средношколците
без струја“, 20 февруари „СДСМ: Клиниката
за гинекологија без БСЖ“) и еден критички
во кои се опсервира, но не се демонизра
позицијата на оваа партија во преговорите
со ДУИ (14 февруари „Што отвора дилемата
дали понудените гаранции од Заев значат и
де факто прифаќање на платформата на Албанците, што значи целосна двојазичност во
државата“).
Во однос на партијата ДУИ, телевизијата
главно известуваше коректно, и со повремена критичка опсервација на потезите на
партијата во однос на преговорите за влада (16 февруари „ Додека СДСМ ги чекаат
потписите,лидерот на ДУИ во Чаир се поклони пред двоглавиот орел по повод годишнината од конфликтот во 2001“).
Иако во помал обем, негативни ставови
телевизијата изразуваше и во известувањето
на работата на СЈО, кое беше еднострано (22
февруари „Основен суд Скопје 1: Јанева и Фетаи се однесуваа дрско и непрофесионално“,
22 февруари “Ристовски: Катица Јанева и Фатиме Фетаи продолжуваат да прават циркус“).

Период: 13 - 17 и 20 - 24 февруари 2017

ДПМНЕ во однос на политичката криза, каде
на оваа партија и се забележува што “Два месеци по изборите државата е без влада (13
февруари). Во едностраното известување од
прес конференција на СДСМ се упатуваат негативни критики на работата на функцинери
од ВМРО ДПМНЕ (17 февруари „СДСМ: Избрзаната реконтсрукција ги остави средношколците без струја“)
Известувањето за партијата СДСМ доминантно е демонизирачко и тоа на повеќе начини. Еден од нив е едностраното и без ограда пренесување ставови на претставници на
ВМРО ДПМНЕ со кои се напаѓа политиката
на СДСМ и лично на лидерот на СДСМ Зоран Заев и членови на неговото семејство (15
февруари „ВМРО ДПМНЕ: Парите од општина Струмица завршуваат кај блиски роднини на Заев“, 22 февруари „Костовски: СДСМ
две и пол години Македонија ја држи во заложништво“). Негативниот став кон СДСМ
телевизијата го изразува и преку прилози во
кои еднострано се пренесуваат пишувања и
тврдења на други медиуми со негативен тон
за партијата и за нејзините претставници (14
февруари Журнал: Кадриу бил соработник на
тајните служби“, 16 февруари „Егзит: СДСМ
му се заканува на Ахмети со СЈО“, 20 февруари „Нетпрес: ОЈО води истраги за вице Заев
и Оливер Спасовски“).
Телевизијата редовно ги објавува и изјавите на претставници на СДСМ за промови-
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Приод во известувањето кон политичките субјекти на телевизијата Канал 5 (16-20 и 23-27 јануари)

