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Пишува: 
Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

ВЛАСТА ИМА ЕРГЕЛА ОД ПОРТПАРОЛИ "ЛИПИЦАНЕРИ"

КУПЕНА  
ПАРОВ 

атастрофалната со стој-
ба на Македон ска та ра   -
дио и телевизија всуш-
ност отвора низа кру-

цијални прашања во од нос 
на положбата на нови нар ска-
та професија, која по след на-
ва деценија се де гра дира и 
се продава за грст де нари 
или евра, со што ди рек т но ја 
насочува јавноста кон одре-
дени политички опции, без 
при тоа да се води сметка за 
објективно информирање и 
критикување на општес тве-
ните процеси во држа ва та.

Во тој контекст, мора да се 
потенцира дека новинарите 
одамна се предале во рацете 
на политиката, а сходно на 
тоа спласна и борбата за за-

Во овој момент политиката здоми многу 
новинари. Рекордот го држат највисоките 
здравствени институции: во Минис тер ство-
то имаме дама новинар, во Републичкиот 
завод за здравствена заштита, исто така, 
имаме жен ско, во Клиничкиот центар има-
ме ко лешка, а во Фондот за здравство со-
пруга-новинарка. 

На "здравството" најголема конкуренција 
му претставува Министерството за правда, 
каде свое лепче најдоа "три дами" - каро, 
пик и треф. Во врат им дува Министерството 
за на дворешни работи, каде имаме две ко-
леш ки. 

Најскромни се Министерството за земјо-
дел ство, шумарство и водостопанство, како 
и Ми нистерството за транспорт и врски, ка-
де има ме по една претставничка од "но ви-
нарската провизија".

гарантираните синдикални 
права, без кои нема отво ре-
но, независно и објективно 
информирање на јавноста. 

Имено, синдикатот на но-
винарите е умрен пациент, 
постои само на хартија, а 
Зд ружението на новинарите 
само на моменти се јавува, се 
разбира, ако во меѓувреме 
се загрозени позициите на 
првите луѓе на Организа ци-
јата, која сè повеќе станува 
легло за "перење пари" от-
колку што се занимава со ко-
дексот за работење на нови-
нарите во Македонија.

Стратегијата која ја со зда-
доа партиските елити од лич-
но функционира, бидејќи нив  -
ните пулени одвреме или на-
време прават вештачки "смут" 
во изградувањето на опш тес-
твеното мислење, при што 
привремено го кре ваат реј-
тингот на партијата, но так-
виот ефект многу брзо паѓа 
во вода, така што сите импро-
визации се безус пеш ни бај-
пас операции.

МЕГАВОЛТ СИЛА

Во овој момент политиката 
здоми многу новинари. На 
пример, оваа владејачка гар-
нитура ја поткова својата ви-
зија за Република Македонија 

со шефот на кабинетот на 
премиерот Бучковски, Мар-
јан Ѓуровски, кој е поранешен 
новинар, а на времето се бо-
реше за правата на младите 
"перјаници на седмата сила". 
Советници на премиерот се 
и поранешните новинари на 
неделниците "Актуел" и "Зум", 
Марија Лазарова и Зоран 
Мар козанов. Во Секторот за 
евроинтеграции свое легло 
најде Валентин Нешовски, а 
во зградата на Владата друш-
тво му прават Сашо Чола ков-
ски, поранешен новинар во 
"Нова Македонија" и во "Ут рин-
ски весник", кој офици јално е 
портпарол на Владата на РМ. 
Но, ергелата со "липи цанери" 
е дополнета со нови нарот 
Агим Јонуз, кој допа тува на 
адресата "Илинден ска" бб, 

СО ЧИЕ СВИРЧЕ СВИРЕШЕ СЕГАШНИОТ ПОРТПАРОЛ НА ВЛАДАТА? 
(САШО ЧОЛАКОВСКИ ВО 2002 ГОДИНА) 

веднаш по кон ста тацијата де-
ка имало пре мал ку новинари 
во извршната власт, па затоа 
по етнички клуч ја доби се-
гашнава по зи ција. 

Нивното патешествие го 
копираат двајцата порт па-
роли на Министерството за 
образование, или како што 
се среќава во правната ре-
гулатива - одговорни за од-
носи со јавноста, само што 
тука се поделени по пол, ед-
на "плава дама" соработува со 
колега Албанец. Нешто сл ич-
но се случува и во другите 
институции или мини стер-
ства, но рекордот го држат 
највисоките здравствени ин-
ституции: во Министерството 
имаме дама новинар, во Ре-
публичкиот завод за здрав-
ствена заштита, исто така, 
има ме женско, во Клинич ки-
от центар имаме колешка, а 
во Фондот за здравство со-
пруга-новинарка. 

На "здравството" нај го ле-
ма конкуренција му прет ста-
вува Министерството за пр ав -

К
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ШТО НАПРАВИ ГОРДАНА СТОШИЌ СО МРТВ? 
ЈА "ОТЕПА" ДО КЛИНИЧКА СМРТ

ТА НОВИНАРСКА "ВОЈСКА ВО 
И СЕ ПРЕБРОЈУВА"

да каде свое лепче нај доа 
"три дами " - каро, пик и тр-
еф. Во врат им дува Ми ни-
стерството за надворешни 
ра боти каде имаме две ко-
лешки. 

Најскромни се Минис тер-
ството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, 
како и Министерството за 
транспорт и врски, каде има-
ме по една претставничка од 
"новинарската провизија". 

Значи, пофеминизирана но -
винарска поддршка не мо-
жеме и да очекуваме. Со ед-
ен куршум го решаваме про-
блемот на процентуалната 
за стапеност на жените во 
Владата, во државата и во 
структурите на власта, но 
кога станува збор за реша ва-
њето на проблемите во но-
винарството... е, тука имаме 
молк.

За јавноста да биде поин-
формирана, сите овие горе 

како ни го креваат потен цио-
метарот.

Кој може да биде посилен 
од наша мегаволт сила? Но, 
забораваме дека поради так-
вата продадена, односно ку-

пена "војска" сега се враќаме 
на почетокот на приказната 
- МТВ.

Јавната институција ја во-
ди жена, која често пати знае 
да каже дека лошите состојби 

ќе десеттина години деј с-
твува како "инфилтрирачка 
шпионска фела", која ги на-
мали вредностите на капа-
цитетите на седмата сила во 
Македонија. Со тоа ги за гро-
зи основните општоважечки 
принципи во новинарството, 
а тоа се: навремено, пра вил-
но, прецизно и објективно 
информирање. Оттаму се и 
сите наталожени проблеми 
во професијата, од нере ше-
ниот економски статус до 
уре дувачката политика во 
ме диумите и во јавните гла-
сила во Македонија.

Ако се разгледува се вкуп-
ната ситуација тогаш може 
да се генерализира заклу-
чокот: "Мили Боже, чувај нè 
подалеку од 'новинарските 
пера', оти не само што ја ур-
наа својата професија, туку 
придонесоа за уривањето на 
демократијата во земјава. 
Амин!"

посочени примери го ре ши-
ле својот економски статус 
или на неопределено време 
или под договор на дело. Но, 
ако се разгледува силината 
на новинарите, тогаш може-
ме да се пофалиме и со вол-
тажата во капацитетите на 
ЕСМ, каде имаме едно ма жи ш-
те и едно девојченце, кои се-

во "куќата" ги затекнала, а без 
пари нема добар стопан. Но, 
заборава дека добар ме на-
џер и од пет пари може да 
направи злато, мислиме на 
уредувачката политика, кон-
цептот на програмата итн.

УРНИСУВАЊЕ НА 
ПРОФЕСИЈАТА

 
Оваа војска од новинари 

дисциплинирано ги слуша 
наредбите на владејачката 
гарнитура - "налево по па ро-
ви преброј се". Но, што е уш-
те пострашно е тоа што оваа 
доброорганизирана чета ве-

ШТО НАПРАВИЈА ПРВИТЕ ЛУЃЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА НОВИНАРИТЕ 
НА МАКЕДОНИЈА ЗА СВОИТЕ КОЛЕГИ? "ВОИНСТВЕНИТЕ" СНЕЖАНА 
ЛУПЕВСКА И РОБЕРТ ПОПОВСКИ ВО 2002 ГОДИНА

Здружението на новинарите на Македонија е здружение 
на граѓани, формирано со слободно здружување на про-
фесионалните новинари во Македонија, заради усогла-
сување и остварување на своите професионални интереси, 
и заради вршење на дејности и активности со цел ос тва-
рување и заштита на слободата на јавното изразување и 
слободата на новинарската професија, за јакнење на про-
фесионалната самостојност и етика.

Што се однесува до од-
говорот на главното пра ша-
ње зошто власта купи многу 
новинари, тоа може лесно да 
се пронајде во пишуваните 
редови. Имено, секоја добро 
пласирана информација има 
одредена задача да го кон-
тролира амбиентот во Маке-
донија, бидејќи без пиони не 
може да се остварува зацр-
таната политичка програма, 
која всушност покажа дека 
ги крие најголемите винов-
ници за лошите состојби во 
земјава.

Но, останува проблемот 
како да се подобри состој-
бата со македонското но ви-
нарство, а истовремено "ли-
пицанерите" продолжуваат 
да го оцрнуваат пишуваниот 
збор или да ги диктираат 
општествените и нацио нал-
ните премрежија во Репуб-
лика Македонија. Народот 
во такви ситуации вели: кој 
како сеел така и ќе жнее, од-
носно сите валкани работи 
можат како бумеранг да им 
се вратат по глава. Нара воу-
чение: позициите не се веч-
ни, кратко траат, а уште по-
брзо парите се трошат. 


