Извештај од мониторингот на телевизиските вести

Мониторинг на демократијата во Македонија
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ТЕЛМА

1. Теми за кои известуваше
Во вестите во анализираниот период Телма
објави вкупно 86 прилози кои се однесуваат
на политички случувања и актери. Најголем
број од прилозите беа посветени на работата
на институциите (26). Организацијата на изборите се третира во 11 прилози, додека рабо-

тата на СЈО се е тема во 10 прилози, со акцент
на објавувањето на две обвиненија од оваа
институција, како и одложувањето на судскиот процес за предметот Пуч каде еден од
осомничените е лидерот на СДСМ Заев. Справувањето со поплавите од август е тема во 7

Период: 05 – 16 септември 2016

Број на прилози на Телма според теми (5 - 9 и 11 - 16 септември)

Тема 1

Организацијата на предвремените парламентарни избори (подготовката на избирачкиот список,
проблемот со прекумерниот број гласачи во шестата изборна единица итн).

Тема 2

Предизборни активности на политичките партии (сите активности што вклучуваа најави, ветувања и
реакции на нив).

Тема 3

Промоција на проекти и мерки на Владата (мерките, најчесто во земјоделството, ги промовираа
владини претставници од ВМРО-ДПМНЕ).

Тема 4

Проекти и мерки на Владата во чија промоција политичките партии и лидери

Тема 5

Предизборни ветувања на владините претставници

Тема 6

Други активности на владините претставници

Тема 7

Работата на Специјалното јавно обвинителство (вклучувајќи и други теми поврзани со СЈО, како
очекувањето Уставниот суд да се изјасни за неговата уставност)

Тема 8

Справување со последиците од поплавите во август (вклучувајќи ги и собраниските седници на оваа тема)

Тема 9

Одбележување 25 години од независноста на Македонија (вклучувајќи ги и аналитичките прилози за
тоа до каде стигнала државата)

Тема 10

Чествување на Мајка Тереза

Тема 11

Најавата од Зоран Заев за проширена употреба на албанскиот јазик

Тема 12

Состојбите во економијата (долгот на државата кон стопанството, статистиките за невработеноста,
подготовката на буџетот)

Тема 13

Задолжувањата и јавниот долг

Тема 14

Медиумите и медиумската работа

Тема 15

Работата на институциите

Тема 16

Други теми
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Мониторинг на демократијата во Македонија
прилози, додека состојбата во економијата
(невработеност и инвестиции) е тема во 8 прилози. Исто толку (8 прилози) се посветенени и

на одбележувањето на Денот на независноста. Употребата на албанскиот јазик на територијата на цела држава е тема во 4 прилози.

2. Политички субјекти
Најмногу од прилозите се однесуваат на
субјекти кои не се поврзани со поголемите
политичките партии: Синдикати, Универизитети, невладини организации, и други помали политички партии. Останатите најмногу
се однесуваат на СДСМ (30), на ВМРО ДПМНЕ (26), на министрите од ВМРО ДПМНЕ (20),
на Коалицијата предводена од СДСМ (14),
на СЈО (13), на министрите од СДСМ (10), на
Јавното обвинителство (10), на Коалицијата
предводена од ВМРО ДПМНЕ (9). Генерално
телевизијата во прилозите не зазема никаков став во однос на политичките случувања

или актери. Во ниту еден прилог нема личен
позитивен став на новинарот кон ниту еден
субјект. Во 4 прилози, новинарот известува
неутрално, додека во две прилози има благ
негативен став и тоа во прилози кои се однесуваат на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата што ја
предводи ВМРО ДПМНЕ.
Телма продолжува со известување од актуелните настани професионално, без изразување
став кон некој од политичките субјекти. Во вестите доминираат теми кои се од граѓански интерес
кон кои се зазема аргументиран критички став,
со консултирање на сите страни во проблемот.

24

Број на прилози и начин на врамување на политичките субјекти (5 - 9 и 11 - 16 септември)

3. Користење на изворите
Во 71 прилог на оваа телевизија новинарот
се повикува на извор на информацијата што ја
пренесува. Најмногу се со еден извор (30), потоа со три или повеќе (23) и со два извори 13.
Во прилозите со два извори во 7 соговорниците се со исто стојалиште, додека во 6 се

со спротивставени гледишта. Во прилозите
со повеќе од два извори (3 и повеќе), доминираат оние каде ставовите на консултираните
извори се со различни гледишта (18). Во еден
прилог нема извор.

Период: 05 – 16 септември 2016

Користење на изворите во вестите на Телма (5 - 9 и 11 - 16 септември)
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