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Мониторинг на демократијата во Македонија

ТВ 21
Македонски јазик

1. Теми за кои известуваше
Телевизијата 21 во информативното издание на македонски јазик објави вкупно
120 прилози што се однесуваат на политичкиот живот и на демократските реформи
во земјава. Речиси половина од нив (56 прилози) беа во врска со политичките преговори за составување нова влада по парламентарните избори. Медиумот во поголем обем

известуваше уште и за работата на државните и на локалните институции, како и за активностите на Специјалното јавно обвинителство. Другите теми беа поретко застапени во вестите. Во најголем дел емитуваните
содржини во информативното издание на
македонски јазик беа идентични со тие во
изданието на албански јазик.
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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
Главниот фокус во известувањето за преговорите за влада беше ставен на меѓупартиските и на внатрепартиските состаноци што
го сочинуваа овој процес. Паралелно со тоа
се известуваше и за ставовите на членови на
ВМРО-ДПМНЕ дека тие не се откажуваат од
идејата за влада со ДУИ, ставови на членови
на ДУИ дека се против влада со ВМРО-ДПМНЕ, пораки од претставници на меѓународната заедница, аналитички прилози со дебати
меѓу експерти во врска со општата ситуација
и со поединечни нејзини аспекти (албанската
платформа) итн. Се емитуваа и четири прилози за двојазичноста, како тема што непосредно се поврзуваше со формирањето влада.
Тие опфаќаа анализи како би се спровела
таа, како и репортажен прилог за Македонци
и за Албанци што ги зборуваат двата јазика.

Во врска со работата на институциите, се
известуваше за судски процеси и состојби во
судството, загадувањето на воздухот, јавниот
превоз, регистарот на педофили и за други
теми. Прилозите за состојбите во економијата беа со критички тон и во нив се зборуваше
за оптоварувањето на пензискиот систем и за
долговите на државата кон стопанството.
Што се однесува до Специјалното јавно
обвинителство, се емитуваа прилози во врска
со разговорите меѓу обвинителството и Советот на јавни обвинители околу евентуалното
враќање на предметот „Пуч“, од кој СЈО се
откажа, потоа во врска со различни истраги што ги води СЈО, рочиштето за насилните
протести пред општината Центар, но и ставот
на ВМРО-ДПМНЕ дека е против продолжувањето на мандатот на ова обвинителство.

2. Политички субјекти

ДУИ со 68 и СДСМ со 65 информации
објавени во врска со нив, беа најзастапените политички субјекти на телевизијата во известувачкиот период, главно бидејќи беа во
центарот на вниманието во преговорите за
формирање влада. Се објавија 46 информации во врска со ВМРО-ДПМНЕм 8 за Беса, а
другите партии беа поретко застапени. Специјалното обвинителство со 31 информација
и јавните институции со 21 се најзастапените
непартиски субјекти. Содржински, ставовите
и позициите на ниту една политичка партија
не доминираа над другите.
Изразувањето каков било новинарски однос во известувањето не е карактеристично
за оваа телевизија и се случува инцидентно.
Во известувачкиот период беше објавен прилог за улогата на жените во општеството, во
кој како позитивен пример беа посочени Теута Арифи од ДУИ и Радмила Шекеринска од
СДСМ (17 февруари: „овие две дами се активно вклучени во политичките случувања во Македонија. Поточно тие се дел од преговорите
помеѓу СДСМ и ДУИ за формирање на новата
влада“). Наспроти тоа, пак, имаше и прилози
во кои кон овие партии беше изразена критика, исто така поврзана со формирањето влада (21 февруари: „Партиите молчат, јавноста
бара одговори, продолжуват преговорите за
албанскиот јазик“).

Активностите на ВМРО-ДПМНЕ беа под
критичка опсервација во неколку случаи, поврзани со ставот на партијата за работата на
СЈО, но и со емитуван документарен филм
за контроверзната историска личност Андон
Јанев Ќосето во просториите на општината
Бутел (22 февруари: „За време на изборната
кампања минатата година, лидерот на ВМРОДПМНЕ Никола Груевски се повика на ликот
и делото на Ќосето, за да му испрати порака на својот политички опонент, лидерот на
СДСМ Зоран Заев. Во неговите зборови „да
беше жив Делчев, ќе му го пратеше Ќосето
за да ја заврши приказната со таков човек“,
многумина прочитаа отворена закана до
Заев и страв од изборен пораз“). Во дел прилози, критички се опсервираше и работата
на функционерите од оваа партија (24 февруари: „На социјалните мрежи пред извесно
време се појавија фотографии од припадници на армијата како носат скината и крпена
униформа. Лошата состојба со униформите
ја потврдија и од Самостојниот синдикат на
професионалните војници“).
Критичкото известување беше најмногу
застапено во информациите поврзани со работата на државните и на локалните институции, и тоа Министерството за труд и социјална политика (14 февруари: „Од министерството за Социјална работа се уште нема одговор
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за ефикасноста на регистарот за педофили
и зошто две години не ги објавиле осудените
лица“), Владата во врска со задолжувањата
(14 февруари: „Заклучно со 2016 година нивото на јавниот долг изнесува 50,1 отсто од
БДП или над 4,7 милијарди евра, штп е двојно повеќе од 2008 година“), градот Скопје
поради јавниот превоз (16 февруари: „Град
Скопје ги игнорира барањата на албанските советници за враќање на двете автобуски

линии со број 9 и 19“), Владата поради долговите кон стопанството (17 февруари: „Техничката влада не ги исполнува обврските,
бизнис заедницата бара брзо формирање
на нова влада“), Владата поради политиките
за вработување (21 февруари: „Сакајќи да ја
намали невработеноста, Владата на РМ преку субвенционирана исплата на придонесите
за новите вработени, предизвикува потрес на
пензискиот фонд, смета Светска банка“) итн.

