
„Медиумите, изборите и улогата 
на саморегулацијата“ беше 
темата на регионалните деба-
ти, кои што СЕММ ги органи-

зираше во Прилеп, Гостивар, Кавадарци и Гевге-
лија. На дебатите се дискутираше за значењето 

и перспективите на саморегулацијата, досегаш-
ните искуства на Советот за етика и соработката 
со слични тела во меѓународни рамки. Покрај 
тоа, учесниците се запознаа со начините на кои 
што дејствува СЕММ во конкретните случаи на 
непрофесионално и неетичко новинарство.
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Членовите на Комисијата за жалби, на Управниот одбор и на Извршната канцела-
рија на СЕММ, ги посетија студентите на Универзитетот на Југоисточна Европа 
во Скопје, Универзитетот Гоце Делчев во Штип и Меѓународниот Балкански Ун-
верзитет во Скопје. На средбите, тие разговараа за концептот на саморегулација, 

досегашните искуства на Советот и соработката со слични тела во меѓународни рамки. 
Презентирани беа поинтересните случаи кои досега биле обработувани од Комисијата за 
жалби, како и ефектот на медијацијата што е една од главните алатки на СЕММ при реша-
вањето на пријавите за непрофесионално и неетичко новинарство.
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Зголемен број на 
жалби и реакции 
на јавноста За 
непрофесионално 
медиумско 
иЗвестување

Повелба на СЕММ за етичко известување за изборите
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Во текот на 2016 година, граѓаните 
до СЕММ испратија 85 жалби, кои 
во најголем дел се однесуваат на 
објавување на неточни инфор-

мации и информации без „втора страна“, 
неправење јасна дистинкција меѓу инфор-
мациите и коментарите, неизбалансирано 
известување, говор на омраза итн.

студентите се ЗапоЗнаа со концептот 
на медиумска саморегулација

претставување на семм и 
саморегулацијата 

пред пошироката јавност
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Триесеттина електронски, 
печатени и интернет меди-
уми ја потпишаа Повелбата 
за етичко известување за 

изборите. Повелбата ја подготви 
Советот за етика во медиумите на 
Македонија врз основа на најваж-
ните и универзални принципи на 
професијата, содржани во доку-
менти и публикации на Меѓународ-
ната федерација на новинарите, 
Иницијативата за етичко новинар-
ство, Фондацијата Ројтерс, Репорте-
ри без граници, Член 19, итн.

Повелбата се заснова на прин-
ципите на вистинитост и објек-
тивност, избалансираност, јасна 
дистинкција меѓу информациите 
и коментарите, чесност и независ-
ност, професионална солидарност, 
уредничка независност и профе-
сионален интегритет, почит и толе-
рантност, слобода и одговорност.

„Она што е најважно околу По-
велбата е нејзините принципи кон-
тинуирано да бидат применувани 
во секојдневната практика на меди-
умското известување. Отпорот на 
медиумите да дејствуваат на таков 
начин нема да биде отпор кон По-
велбата и оваа наша иницијатива, 
туку ќе биде отпор кон нивните ин-
тереси и кон интересите на добро-
то новинарство, а со тоа губење и 
на статусот на вистински новинар. 

А денес, многу повеќе отколку по-
рано, постои потреба новинарот 
да биде кажувач на вистината, до-
ловувач на суштината и објаснувач 
на околностите“, истакна Марина 
Тунева, директорка на СЕММ. 

„Се надевам дека вашите пот-
писи нема да останат мртва буква 
на хартија и дека етичките начела 
ќе надвладеат и нема да се нарушу-
ваат“, порача Мирче Адамчевски, 
претседател на Комисијата за жалби 
при СЕММ.

Церемонијата на потпишување 
на повелбата се одржа на 12 февру-
ари, во ЕУ Инфо центарот во Скопје.

Во периодот од јуни до септември 2016 година, 
СЕММ подготви и реализираше четири дебат-
ни емисии со наслов  „Етика во медиумите, 
етика во општеството”. 

На дебатите се дискутираше за потребата од са-
морегулација во медиумите, функционирањето на 
СЕММ и предизвиците со кои се соочува, потребата 
од професионализација на работењето во медиуми-
те, како и за потребата од медиумски реформи. Во 
дебатите учествуваа медиумски експерти, претстав-
ници на академската заедница, како и претставници 
на граѓанскиот сектор. 

Дебатните емисии се реализираа со поддршка на 
УНЕСКО, во рамки на проектот „Градење на доверба 
во медиумите во Југоисточна Европа и Турција”.

Дебатни емисии 
на ТВ 24 Вести

повелба на семм За 
етичко иЗвестување 
За иЗборите

Публикацијата на ОБСЕ „Водич за саморегула-
ција во медиумите – сите прашања и одго-
вори“ е преведена на македонски јазик, со 
поддршка од Амбасадата на Кралството Хо-

ландија во Скопје и од програмата Цивика мобилитас 
на Швајцарската агенција за развој и соработка. 

Како додаток на Водичот, СЕММ ја подготви и из-
даде публикацијата „Саморегулацијата и македонско-
то новинарство”.

Во рамки на проектот „Набљудување на демократија-
та 2015: политички плурализам во медиумите пред и за 
време на избори”, СЕММ подготви и издаде „Прирачник 
за темелните професионални начела во новинарската 
професија”, чиј автор е професор доктор Дејан Донев.
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Издадени публикации 
за саморегулацијата



Претставници на саморегулаторните тела од Македонија, 
Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Косово, Србија 
и Црна Гора, во Скопје дискутираа за состојбата со само-
регулацијата, за справувањето со говорот на омраза во 

медиумите, за предизвиците на етиката во дигиталниот свет, за 
дискриминацијата преку медиумите и улогата на советите за етика. 

Дводневната регионална конференција „Предизвици за со-
ветите за етика во медиумите на Балканскиот регион“, СЕММ ја 
организираше во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје и Ам-
басадата на Кралството Холандија.

Меѓудругото, учесниците на конференцијата се обидоа да 
одговорат на прашањето дали се користат сите капацитети на 
интернет за обезбедување на медиумска одговорност. Исто така, 
расправаа за активности и кампањи за вклучување на различни 
актери во работата на советите за етика, за идеите и предизвици-
те во поглед на нивната одговорност и транспарентност, како и 
за иновативните начини за вклучување на граѓаните во работата 
на советите.

Во дискусиите по темите учесниците дадоа свој придонес и 
видувања поаѓајќи од искуствата во нивните земји. Тие, исто така, 
заклучија дека е неопходно и понатаму да се продолжи со разме-
на на искуства, со цел да се одговори на предизвиците и пробле-
мите со кои се соочуваат саморегулаторните тела.

На настанот беше промовиран „Прирачник за основните про-
фесионални стандарди во новинарската професија”, подготвен 
од професорот Дејан Донев. „Идејата за овој прирачник беше 
да создадеме нешто што ќе биде кратко, односно да претставу-
ва краток придружник во медиумското работење и, токму затоа, 
се определивме само да ги претставиме базичните, основните 
четири морални начела на новинарското работење, а сепак во 
доволна мера тоа да биде практично и умешно прикажано. Овој 
Прирачник да биде спој помеѓу теоретскиот фундус и практични-
те примери на професијата, но и убавото, не толку многу во естет-
ска смисла колку што во етичка“, истакна Донев.

Регионална конференција 
„Предизвици за советите 
за етика во медиумите во 
Балканскиот регион“
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Дваесетина уредници, сопственици на медиуми и ди-
ректори на информативни редакции, на заедничката 
средба, дискутираа за идниот развој на Советот за ети-
ка,  за потребата од поддршка на саморегулацијата во 

медиумите и за решавање на предизвиците со кои се соочува ова 
саморегулаторно тело. 

„Ова е можност да дискутираме за досегашните искуства на 
Советот за етика во медиумите со раководството во медиумите, 
но и да се запознаеме со искуствата на другите совети“, истакна 
Марина Тунева, извршен директор на СЕММ на почетокот од ра-
ботната средба.

Искуството на Советот за етика во Норвешка го претстави Шел 
Нухус, кој нагласи дека Советот го носи приматот на „гласноговор-
ник“ за слободата на изразување во оваа држава. Норвешкиот со-
вет за етика е чадор – организација на сите медиумски организа-
ции во државата, а главниот фокус на организацијата е дејствување 
при забележани случаи на загрозување на слободата на говор.

Професорот Енес Османчевиќ, зборувајќи за значењето на са-
морегулацијата во Босна и Херцеговина, потенцираше дека глав-

ната цел на тамошното тело за саморегулација, кое постои веќе 16 
години, е да се заштитат медиумите од влијанието на политиката и 
да се заштити јавноста од непрофесионализмот. Еден од најчесто 
забележаните проблеми е злоупотребата на интернетот, најчесто 
за таканаречени идеолошки војни. Во голем дел од нивната рабо-
та, тие се соочуваат и со справување со говор на омраза. „Говорот 
на омраза во БиХ се поместува од омразата врз национална и вер-
ска основа кон ширењето омраза кон политички неистомислени-
ци и ЛГБТ заедницата“, рече професор Османчевиќ.

Мирче Адамчевски, претседател на Комисијата за жалби, ја 
нагласи потребата од измени во Кодексот на новинарите, во со-
гласност со актуелните трендови и случувања и повика на под-
дршка од медиумите во објавувањето на одлуките на Комисијата.

За начините на функционирање на саморегулацијата во са-
мите редакции зборуваше Александар Дамовски, главен и одго-
ворен уредник на порталот Мкд.мк. Тој нагласи дека порталите 
честопати се злоупотребени од политичарите. „Во целиот процес 
на делба на медиумите, тие неретко се оставени самите на себе“, 
посочи Дамовски.

средба со раководствата во медиумите
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годишен настан 
на алијансата на 

неЗависни совети За 
етика во европа (AIPCE)

4 СЕММ

одбележување на 
денот на слободата 

на медиумите во 
финска

Од 3 до 5 мај 2016, претставници на СЕММ присуству-
ваа на конференцијата на УНЕСКО, по повод Свет-
скиот ден за слободата на медиумите, во Хелсинки, 
Финска. Во текот на конференцијата беше претставе-

на работата на СЕММ и на Комисијата за жалби, а меѓу друго-
то, се дискутираше и за начините на справување со говорот на 
омраза во медиумите, правото на информирање како темелно 
право, укажувачите и заштита на изворите на информации.
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- Претставници од СЕММ присуствуваа на годишната кон-
ференција на Алијансата на независни совети за етика во 
Европа (АИПЦЕ), која се одржа од 5 до 7 октомври 2016, во 
Стокхолм, Шведска. На настанот се споделуваа искуства од 
работењето на советите за етика од Европа и пошироко, а се 
дискутираше и за предизвиците со кои се соочуваат телата 
за саморегулација во медиумите. Шведскиот Совет за етика 
годинава одбележува 100-годишнина од своето постоење.



Советот за етика 
во медиумите на 
Македонија го 
објави извештајот 

од истражувањето за 
улогата на СЕММ во 
зајакнување на професио-
нализмот на медиумите и 
афирмирање на само-
регулацијата. Во истра-
жувањето учествуваа 
новинари и претставници 
на граѓански организации 
ширум државата. Наодите, 
кои беа презентирани во 
јуни, укажуваат дека 71 
процент од испитаниците 
знаат за постоењето на 
СЕММ и за начините на 
праќање жалба до СЕММ. 

Од друга страна, иако 
испитаниците, во основа, 
се свесни за постоење-
то на ова тело, сепак се 
потребни дополнителни 
напори за зајакнување 
на свеста во однос на 
медиумската саморегула-
ција како клучен чекор во 
зајакнувањето на квалите-
тот во новинарството во 
државата. Во извештајот 
се анализира и улогата 
на Советот во однос на 
интернет-медиумите, при 
што повеќето испитаници 
сметаат дека етичките 
норми подеднакво треба 
да важат како за онлајн, 
така и за традиционални-
те медиуми.   

Истражувањето се ре-
ализираше со поддршка 
од проектот „Зајакнување 
на довербата во медиуми-
те во Југоисточна Европа 
и Турција“, финансиран од 
УНЕСКО и ЕУ.

обука За советите За 
етика од југоисточна 

европа и турција
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Во Коњиц, Босна и Херцеговина, на 9 и 10 јуни 2016 година, се одржа обука за 
советите за етика од Југоисточна Европа и Турција. Тројца претставници од 
Комисијата за жалби и Управниот одбор на СЕММ, присуствуваа на наста-
нот, кој што го организираше Советот за етика од БиХ. 

Активноста беше дел од проектот „Градење на доверба во медиумите во Југо-
источна Европа и Турција”, поддржан од ЕУ и УНЕСКО. Во текот на двата дена се 
дискутираше за правните и етички искуства и предизвици во новинарството, како 
и известувањето за јавниот интерес во дигитална ера.


