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Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ), на седницата
одржана на 8 април 2020 година, врз основа на примена жалбa од Горан Гаврилов, ја донесе
следната:

ОДЛУКА

Телевизија „Алфа“ со прилогот „Штип во страв дека тројца заболени не биле во
самоизолација“, го прекрши Кодексот на новинарите во членот 8.
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ЖАЛБА
До извршната канцеларија на Советот за етика во медиумите на Македонија, на 24 март 2020
година, управителот на радио „Канал 77“, Горан Гаврилов, поднесе жалба за прилогот со
наслов „Штип во страв дека тројца заболени не биле во самоизолација“, објавен на 23 март
2020 година, на телевизија „Алфа“ (www.alfa.mk).
Во жалбата се наведува дека текстот содржи неточно и нефер известување.
Подносителот на жалбата појаснува дека се работи за прилог кој пренесува информација за
лице кое е негативно на коронавирусот и кое гостувало на Канал 77, а чија цел, според него,
било да се предизвика ширење страв, паника и дефитизам.
„Иако на новинарот му беше посочено да не објавува нешто по аналогија бидејќи неговите
родители биле позитивни. Со информирањето предизвика страв кај вработените во
Канал 77, нивните роднини, иако Центарот за јавно здравје даде официјална информација
дека лицето е негативно, новинарот ова информирање го направи со тенденција и умисла
за да го попречи нашето редовно работење“, посочува подносителот на претставката, Горан
Гаврилов.

ОДГОВОР НА МЕДИУМОТ
Извршната канцеларија на СЕММ, во согласност со членот 14 од Правилникот за работа на
Комисијата за жалби, по приемот и разгледување на жалбата, стапи во контакт со телевизија
„Алфа“ и побара да се изјасни по однос на наводите на жалбата. Медиумот не одговори на
наводите на жалбата.

ОДЛУКА НА КОМИСИЈАТА ЗА ЖАЛБИ
Комисијата за жалби утврди дека жалбата е ОСНОВАНА и дека Кодексот на новинарите на
Македонија е прекршен во членот 8.
Член 8: „Начинот на информирање во случаи на несреќи, елементарни непогоди, војни,
семејни трагедии, болести, судски постапки мора да биде ослободен од сензационализми“.
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ОДЛУКАТА
На седницата на 8 април 2020 година, членовите на Комисијата за жалби ги разгледаа
наводите на жалителот и извршија увид во спорната содржина. Комисијата, најнапред, утврди
дека се работи за прилог кој произлегува од јавниот интерес и пренесува информација за
актуелната состојба со болеста Ковид – 19 во Штип.

Сепак, Комисијата најде дека авторот на прилогот, зборувајќи за бројот на заболени од
вирусот во Штип, објавил и информација дека незаболено лице гостувало во емисија на
медиумот Канал 77. Став на Комисијата е дека ваквата информација, која всушност е и
предмет на жалбата, е целосно ирелевантна и не е во насока на подобро разбирање и
согледување на значаен аспект на темата за која се говори. Напротив, објавувањето на
информација дека лице негативно на вирусот, кое имало роднинска врска со заболени
граѓани, гостувало во емисија на Канал 77, несомнено, може да му нанесе штета, да го
стигматизира медиумот и да шири неосновани стравови и меѓу вработените во медиумот и во
околината. Вака објавената информација не може да се протолкува поинаку освен како
сензационализам. Во контекст на одлуката е и јавното тврдење на управителот на Канал 77
дека го замолил дописникот на Алфа ТВ да се воздржи од објавување на информацијата која
може да му нанесе штета на медиумот.

Оттука, Комисијата утврди дека во прилогот на телевизија „Алфа“ е прекршен членот 8 од
Кодексот на новинарите, чија отстапка е нагласена во следните неколку реченици:

„Член на потесното семејство, кој е негативен, гостувал во емисија и на Канал 77.
Сопственикот на радиото, Горан Гаврилов, за Алфа ја потврди информацијата.
Рече дека денеска од Центарот за јавно здравје е потврдено дека гостинот кој бил
во нивното студио е негативен. Во среда ќе се прават дополнителни тестови.
Дотогаш на четворица вработени, новинар и техничари, самоиницијативно им
предложил самоизолација“.

Начинот на информирање во случаи на несреќи, елементарни непогоди, војни, семејни
трагедии, болести, судски постапки мора да биде ослободен од сензационализми.

Во овој контекст, Комисијата ги повикува медиумите и новинарите кога објавуваат
информации едни за други да настојуваат да го задржат угледот на својата професија и да ја
поттикнуваат заемната солидарност во насока на одржување рамнотежа меѓу чесната
конкурентност и професионалната солидарност.
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* * *
Во согласност со наведеното, Комисијата одлучи како што е погоре наведено.
Во работата на Комисијата учествуваа членовите Сефер Тахири, Теофил Блажевски, Мери
Јордановска, Лилјана Пецова – Илиеска и Ердем Ахмет.
Се обврзува телевизија „Алфа“ (www.alfa.mk), во согласност со членот 18 од
Деловникот за работа на Комисијата за жалби, да ја објави оваа одлука.

Со почит,

Заменик - претседател на
Комисијата за жалби

Совет за етика во медиумите
на Македонија
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Сефер Тахири

