
Трет извештај од следењето на политичкиот плурализам 
во централните телевизиски вести за време на изборната кампања.

Период: 9 дена (од 21 - 29 ноември 2016)

�     Кај провладините медиуми во централните вести пренесувањето на активностите на 
партиите стигнува и до ¾ од вкупните вести во кои се споменуваат политичките субјекти.

За целиот Извештај на Институтот за комуникациски студии кликнете овде

Подготовката на oваа публикација беше овозможена со поддршка од Британска амбасада Скопје. Мислењата и
ставовите наведени во оваа публикација не ги одразуваат секогаш мислењата и ставовите на Британската амбасада

�      Кај критички медиуми темата „активностите на партиите во изборната кампања“ е 
релативно поретка.

�      Темата „активности на политичките партии во изборната кампања“ доминира во 
централните вести на МТВ 1. Ова не важи во истата мера и за МТВ2 на албански јазик. 

�      Темата „Двојазичност на Македонија“ во ТВ Нова, Сител, Алфа и Канал 5 беше врамена како 
вовед во „Федерализација на државата“. 

       „Федерализирачките наративи“ на ТВ Нова, Сител, Алфа и Канал 5 се поклопија со пораките на 
ВМРО-ДПМНЕ во изборната кампања.   

�     Критичките медиуми, за оваа тема,  најчесто само спротивставуваа ставови на различни 
актери, а во ретки исклучоци правеа обид за анализа.

�     Преку темата „Двојазичност на Македонија“ овие телевизии го претставувaа СДСМ како 
безбедносна закана за државата. 
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Провладините телевизии усвоија
националистичко-популистичка реторика,

демонизирајќи ја опозицијата. Како главна тема ја
 наметнаа „Двојазичноста на Македонија“.
Оваа тема не беше соодветно оспорена од

критичките медиуми.  

2

Некритичкото пренесување на партиските 
активности во изборната кампања ги потиснува 

другите релевантни општествено-политички теми.

3 Новинарско внимание добија најголемите 
политички партии ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ и ДУИ, а беа 
занемарени помалите партии и нивните понуди.  

СДСМ во провладините медиуми се 
демонизирани, а ВМРО-ДПМНЕ е фаворизиран.
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Партиски активности за кампањата
Вкупно прилози за општествено-политички
теми во кои се споменуваат политички субјекти

Партиски активности за кампањата
Вкупно прилози за општествено-политички
теми во кои се споменуваат политички субјекти

Партиски активности за кампањата

Демонизира Фаворизира Критички опсервираНекритички пренесува

Демонизира Фаворизира Критички опсервираНекритички пренесува

Вкупно прилози за општествено-политички
теми во кои се споменуваат политички субјекти
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ФРЕКВЕНЦИЈА И НАЧИН НА ВРАМУВАЊЕ НА СДСМ
ОД ЧЕТИРИТЕ ПРОВЛАДИНИ ТЕЛЕВИЗИИ

ФРЕКВЕНЦИЈА И НАЧИН НА ВРАМУВАЊЕ НА ВМРО-ДПМНЕ
ОД ЧЕТИРИТЕ ПРОВЛАДИНИ ТЕЛЕВИЗИИ

Проектот е поддржан од амбасадата на Кралството Холандија и од Британската амбасада во Република Македонија

http://respublica.edu.mk/8-mesecen-izveshtaj

