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1. ВОВЕД 
„Медиумско огледало“ претставува континуиран мониторинг на медиумите во Република 

Македонија кој има за цел да даде јасна слика за професионалните стандарди и критериуми на 
информирање на медиумите, но и за начинот на кој тие ги следат и интерпретираат клучните 
општествени процеси и настани. 

Во оваа издание на „Медиумско огледало“ се презентирани резултатите од мониторингот и 
анализата на односот на медиумите кон темата „Парламентарни избори 2008“, кој го опфаќа 
периодот од 26 до 31 мај 2008 година. 

За потребите на овој мониторинг, прв од ваков вид во државава, е изготвена посебна 
методологија која беше тестирана од страна на тимот составен од уредник, аналитичари (4) и 
монитори (4).  

Во набљудувањето беа опфатени шест дневни весници и шест ТВ-куќи на национално 
ниво: „Вечер“, „Време“, „Дневник“, „Утрински весник“, „Коха“, „Шпиц“, ТВ „А1“, ТВ „Канал 
5“, „МТВ 1“, „МТВ 2“, ТВ „Сител“ и ТВ „Алсат-М“. Селекцијата на овие набљудувани медиуми 
е направена врз основа на оцената за влијанието што тие го имаат или можат да го имаат врз 
целокупната јавност во Република Македонија.  

Примената на методологијата покажува дали односот на медиумите кон случувањата е 
сеопфатен, умерен и избалансиран; дали новинарските текстови и прилози се поткрепени со 
наведени прецизни и јасни извори, дали се консултирани сите страни во конфликтните ситуации, 
дали се избегнуваат произволни коментари, вреднувања итн. Освен тоа, анализата истражува 
како е предадена информацијата (обем, време, извор и место); дали е опремена со илустративен 
материјал; каков е третманот на различните политички опции и личности, на различните етнички 
и културни вредности, и тоа преку употребата на терминологија и јазик; како се користат 
новинарските жанрови и дали има и какви се разликите меѓу набљудуваните медиуми во однос 
на претставувањето исти настани и појави. 

Основна цел на мониторингот и анализата е да презентираат податоци и аргументи за 
позицијата на медиумите кон изборната кампања на инволвираните политички партии и коалиции во 
тој процес.  

Мониторингот и анализата даваат одговори дали анализираните текстови и ТВ-прилози 
имаат позитивен/потврден, негативен или неутрален однос во извештаите што ги покриваат 
активностите на политичките партии и настаните во текот на кампањата. Посебно внимание, 
исто така, е посветено и на извештаите, освен за политичките опции, коалиции, политичките 
партии и нивните кампањи, и за политичарите, институциите, различните етнички заедници и 
различните религии во контекст на изборниот процес. 

Предмет на анализа беше односот на медиумите кон: 
1. Коалиција „За подобра Македонија“ (ВМРО-ДПМНЕ и другите) 
2. Коалиција „Сонце – коалиција за Европа“ (СДСМ и другите) 
3. Демократска унија за интеграција (ДУИ) 
4. Демократска партија на Албанците (ДПА) 
Селекцијата на субјектите е направена врз основа на комбинација од следниве 3 

критериума: 1. Сегашна парламентарна позиција на субјектот; 2. Позицијата на ранг листата на 
последните парламентарни избори; 3. Претпоставка и оцена за нивното влијание преку 
медиумите или можно влијание во политиката, јавноста и во општеството. 

Во овој период беа анализирани 475 објавени материјали: текстови, илустрации, стрипови и 
карикатури во весниците, односно прилози во централните дневно-информативни емисии кои се 
однесуваат на посочените тематски области. 

Платената политичка пропаганда и политичките митинзи не се предмет на мониторингот и 
анализата. Но, анализата ги имаше предвид политичките реклами емитувани во вестите и 



 

 
Мониторинг на медиумите во Република Македонија 4 
НВО Инфоцентар, јуни 2008  

пласирани на ударните места, но не и во рекламните блокови, надвор од рамките на 
официјалните вести. 

За потребите на оваа анализа беа мониторирани вестите емитувани во следниве термини: 
1. ТВ „А1“   26-31.05.2008: 19.00 ч. 
2. ТВ „Канал 5“   26-31.05.2008: 23.00 ч. 
3. „МТВ 1“   26-31.05.2008: 23.00 ч. („Македонија гласа“) 
4. „МТВ 2“ на албански јазик 26-31.05.2008: 22.00 ч. 
5. ТВ „Сител“   26-31.05.2008: 18.00 ч. 
6. ТВ „Алсат-М“  26-31.05.2008: 20.00 ч. 

 

2. ОДНОСОТ НА МЕДИУМИТЕ КОН ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ НАСТАНИ ВО 
ПРЕДИЗБОРНИОТ ПРОЦЕС И НАЧИНОТ НА ИНФОРМИРАЊЕ  

2.1. ОПШТИ ЗАКЛУЧОЦИ 

● И во последната седмица од предизборната кампања, ВМРО-ДПМНЕ и „Коалицијата за 
подобра Македонија“ ја задржаа медиумската предност којашто ја имаа во текот на целиот 
период на кампањата. Доминацијата во медиумскиот простор воспоставена преку коалицирањето 
на партиите чиишто лидери се сопственици на медиуми – се задржа и во овој период. Обемното 
присуство на техничката влада и нејзините постигнувања и успеси во вестите на јавниот ТВ-
сервис само дополнително ја потврди медиумската предност и доминацијата на ВМРО-ДПМНЕ. 
 
● Медиумите, во финалето на изборната кампања, главно беа поделени на: а) медиуми кои го 
набљудуваат, го анализираат, а потоа го критикуваат поведението на „Коалицијата за подобра 
Македонија“ и техничката влада; и б) медиуми кои или егзалтирано, или главно позитивно ги 
третираат „Коалицијата за подобра Македонија“ и техничката влада. Некритичкиот и речиси 
пропагандистички однос спрема оваа коалиција и Владата беше најзастапен во оние медиуми 
чии сопственици се лидери на партии - непосредни учесници во коалицијата. 
 
● Основната причина за критика на коалицијата „За подобра Македонија“ во медиумите е тоа 
што „лидерот на ВМРО-ДПМНЕ вешто ги избегнуваше темите кои можеа да го загрозат на 
изборите“. Според повеќето коментатори, избегнуваните теми се прашања од национален 
интерес за кои општетството во целина, а не само политичките противници, очекуваа одговори 
од актуелниот премиер и едновремено претендент за уште еден мандат на оваа функција. Според 
медиумите, тие важни теми се: спорот за името, недобивањето покана за НАТО, можниот 
дебакал на преговорите со ЕУ, влошената меѓународна позиција на земјава по Букурешт, но и 
инфлацијата и невработеноста. 
 
● Голем дел од медиумите, во анализираниот период, го критикуваа начинот на кој се водат 
изборите. Според новинарите, предизборната камања претставуваше манифестација на вербална, 
но и вооружена агресивност на субјектите - учесници во процесот, со цел да предизвикаат страв 
и несигурност кај граѓаните. Иако отворената критика за спроведувањето на предвремените 
избори е помала, сепак е присутна заради загриженоста дека тоа може да значи неисполнување 
на „деветтиот услов за влез во ЕУ“: спроведување фер и демократски избори. Дел од медиумите 
упатија критика до Министерството за внатрешни работи дека ангажира огромен број полициски 
сили и дека притоа не се снаоѓа баш најдобро во деликатната изборна ситуација.  
 
● И во овој период, дел од медиумите продолжија да ја критикуваат иницијативата за 
предвремени парламентарни избори, особено во контекст на инцидентите во албанскиот 
политички блок. Речиси сите медиуми на македонски јазик истакнаа дека насилството може 
сериозно да ја наруши стабилноста на државата. Сите ги посочуваа изјавите на претставниците 
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на меѓународната заедница и потенцираа дека двете албански партии „се во тесна политичка 
врска со своите македонски партнери“, нагласувајќи дека „тие корелации можеа да се 
искориатат за смирување на страстите. 
 
● Во анализираниот период, најчестиот коментар во медиумите може да се сублимира вака: 
„Имавме една од највалканите изборни кампањи досега, а за инцидентите веќе е излишно да 
се коментира“. Во тој контекст, коментаторите ја повикуваа јавноста да каже: „Доста е! Да не 
дозволиме некои групи, поединци или неодговорни политичари да не тераат да живееме во 
страв“. 

2.1.1. Споредбени податоци за следењето на кампањата на политичките субјекти, 
партии и коалиции 

Деталниот статистички преглед за тоа како секој медиум покривал и со колку материјали 
третирал определена коалиција или партија е презентиран во прилогот на крајот од овој извештај 
(Табела за интензитетот на објавување материјали по медиуми за анализираниот период).  

 

2.2. КОМЕНТАР ЗА ОДНОСОТ НА МЕДИУМИТЕ КОН ТЕМИТЕ 

Коалиција „За подобра Македонија“ 
Мошне голем впечаток остава контрастот којшто се појави во информативниот дискурс 

применет во две групи медиуми. На една страна се неколкуте медиуми кои силно ја критикуваат, 
а на другата страна се медиумите кои силно и апсолутно ја фалат „Коалицијата за подобра 
Македонија“. 

И во овој период доминантен актер е ВМРО-ДПМНЕ со техничката влада. Во вкупниот 
број од објавените прилози, регистрирани се оние кои содржат сериозни критики, негативни 
оцени и неповолни прогнози за субјектот, но и прилози со беспоговорна и тотална пофалба, 
егзалтирана промоција на политиката, како и величање на коалицијата и нејзините претставници. 

Посебно интензивна критика е забележана во „Утрински весник“, „Шпиц“ и „Дневник“. 
Основна карактеристика на тој дискурс е критиката на која и претходи подолга или пократка 
анализа на манифестираното поведение на критикуваниот актер. Забележлива е намерата, 
анализата на политиката (поведението) на актерот всушност да претставува основа 
(аргументација) за пласираната критика.1 

Општ впечаток на овие медиуми е дека „лидерот на ВМРО-ДПМНЕ вешто ги избегнува 
темите кои можат да го загрозат на изборите“. Според повеќето коментатори, избегнуваните 
теми се прашања од национален интерес за кои општеството во целина, а не само политичките 
противници, очекуваа одговори од актуелниот Премиер и едновремено претендент за уште еден 
мандат на оваа функција. Според медиумите, тие важни теми се: спорот за името, недобивањето 
покана за НАТО, можниот дебакал на преговорите со ЕУ, влошената меѓународна позиција на 
земјава по Букурешт, но и инфлацијата и невработеноста. Токму таквото поведение, избегнување 
на дебата за чувствителни прашања, претставува појдовна основа за интензивната медиумска 
критика. Предизвикувањето патриотски емоции, според „Утрински весник“, не е решение за 
                                                 
1 Во употребениот дискурс кај овие медиуми присуствуваат неколку клучни елементи врз кои се гради 
критиката насочена кон оваа партија: а) инсистирањето за оддржување предвремени избори, со што ВМРО-
ДПМНЕ повеќе го усложни отколку што го забрза зачленувањето на Македонија во НАТО и ЕУ; б) 
неконтролираното трошење (исцрпување) на буџетските средства за потребите на партијата, коешто може да 
резултира и со зголемена инфлација и девалвација на денарот; в) сомневањето дека интеграцијата во НАТО и 
ЕУ, како и решавањето на спорот за името (како услов за влез во НАТО) – не се приоритетни задачи на оваа 
партија во предизборната агенда, а тоа се забележува со ставот на лидерот „дека ништо значајно во државата 
нема да се смени ако не влеземе во ЕУ и НАТО“; г) контролирање на медиумите и нивно стишување како глас 
на народот, за коешто „Утрински весник“ посочува дека „освојувањето на 61 пратеничко место оди преку 
газдите на приватните ТВ-канали“ („Ликот од милионите портокалови постери“, „Утрински весник“, 
26.05.2008). 
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Македонија („Што не сака Груевски да знаат гласачите, затоа што, ако знаат, тешко ќе 
поверуваат дека државата веднаш ќе заблеска штом ВМРО-ДПМНЕ повторно ќе ја освои 
власта?“, 27.05.2008). Идејата на премиерот Груевски за референдум, според весникот, 
претставува „криење зад народот“ како негов избран метод за „исклучување на лична и 
политичка одговорност“. Меѓутоа „грчкиот референдум и македонскиот референдум за истото 
прашање ќе значат крај на нашите евроатлантски аспирации“, оценува „Утрински весник“ во 
написот „Ќе бираме власт со полиција “ (30.05.2008). И „Шпиц“ го задржа критичкиот однос за 
истите прашања. Всушност „Шпиц“ акцентот го става на спорот за името, во контекст на НАТО 
и ЕУ интеграцијата. Во два написа, „Виновен е Џорџ Буш“ и „Џорџ не може, Јелко ќе можел“, од 
26.05.2008, со доза на иронија (на сметка на Никола Груевски), весникот ја интерпретираше 
„портокаловата верзија на неуспехот на Македонија“: „Нашата Влада дала се од себе, но Џорџ 
Буш не успеал да не внесе во Европа, вели Груевски. А од копуцине словенечки, на кои ни името не 
им го знаеме, не ни очекуваме помош. Гледам, Македонија знае како да се однесува со 
пријателите“. Прилично остар коментар за владеењето на ВМРО-ДПМНЕ пласира и “Дневник“ 
кога оцени дека: „Недостатоците на нашиот правен систем, врз чија основа сега се 
изживуваат оние во чии раце е власта... без можност граѓаните да се заштитат од самиот 
систем“ („Се тече, ништо не се менува“, 26.05.2008). 

И позитивната оцена што ја даде весникот „Време“2 е далеку поумерена од критиките кои 
весникот и ги упати на власта поради односот кон поскапувањето на нафтата. Иако „Време“ ци-
тираше експерти кои сметаат дека не може цените на бензините да се намалуваат со намалување 
на акцизите и ДДВ („Буџетот полн, граѓаните изгорени“, 29.05.2008), сепак, остро ја 
искритикува власта во Македонија, затоа што „мирно спие и покрај енормните цени на 
бензините и новиот бран поскапувања што е на повидок“. Во коментарот со ироничен наслов 
„Навлечени на акциза“ (29.05.2008), авторот ја критикува власта поради „трвдоглавоста“ и 
упорноста да не се намалат даноците и акцизите „бидејќи така бил проектиран буџетот“. 
Повикувајќи се на „простата математика“, „Време“ праша: „Кој сега овде не знае економија?“, 
и дополнително ја искритикува Владата поради фалењето дека „сме го наполниле буџетот“, но 
со поскапувања, а не со остварен приход од зголемено производство. Коментарот е заокружен со 
ироничната оцена дека „со вакви сценарија, проекции и планови скроени по мерка на буџетот“, 
загарантирано ни е членството во поговорката „Тешко на оној народ кој има силна држава, а 
сиромашни жители“. 

Иако е сосема веројатно дека прилозите посветени на земјоделството позитивно се одразија 
во полза на кампањата на ВМРО-ДПМНЕ, сепак, генерално за ТВ „А1“ би можело да се каже 
дека практикуваше претежно неутрално известување.3 

Апсолутно и тотално позитивен однос, постојано величање на резултатите постигнати од 
страна на лидерството на ВМРО-ДПМНЕ, посебно на претседателот Никола Груевски, а во 
споредба со потценување, критика, па и омаловажување на претседателката на СДСМ, Радмила 
Шеќеринска – е најблиската дефиниција за односот на „Вечер“ кон коалицијата „За подобра 
Македонија“. Особено впечатливо е известувањето за централниот митинг на ВМРО-ДПМНЕ. 
„Вечер“ во насловот констатира – „Европа значи ред и стандард, а тоа е она што е ВМРО- 
ДПМНЕ“ („Вечер“, 27.05.2008).4 Речиси идентичен е дискурсот применет и во известувањето на 
                                                 
2 Единствена позитивна оцена за работата на досегашната влада, а во контекст на предизборните ветувања, е 
изразена при компарацијата на економските програми во која „Време“ оцени дека „За волја на вистината, 
партијата која формираше влада, сега во оставка, сепак внесе една свежина во смисла дека она што го 
објавила како програма пред да дојде на власт се обиде и да го спроведе“ („Анализа: макроекономските 
ефекти од програмите на ВМРО-ДПМНЕ и на СДСМ / Двете опции во војна со невработеноста“, 28.05.2008). 
3 Вниманието кое му е посветено на земјоделството е видливо од бројот на прилозите на оваа тема, но во овој 
период медиумот не го истакнува директно значењето на владините субвениции, туку за поволностите од 
субвенциите зборуваат главно нивните корисници, земјоделците. ТВ „А1“, на пример, истакнува дека „од оваа 
година нема повеќе газење на домати, на лубеници и фрлање на краставици. Земјоделците добија сигурен 
откуп за годинашниот род“ (29.05.2008), но не го поврзува обезбедениот откуп со директна или индиректна 
владина активност, туку едноставно со влез на странски компании кои ќе го откупуваат произведеното. 
4 За споредбата меѓу Груевски и Шеќеринска, по поканата за дуел од страна на СДСМ, „Вечер“ напиша: „Арно 
ама, Никола не сака ТВ дуел. Таа, ипак, е ситна риба за да му излезе на мегдан на најсилниот. Не поминала 
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ТВ „Сител“. Дел од активностите на власта не се третирани како предизборна кампања, туку 
како активности поврзани со „она што живот значи“ – работните места, платите, стандардот 
(29.05.2008). Ако „Сител“ силно ја критикуваше опозицијата, тогаш уште посилно и подоследно 
ја фалеше коалицијата „За подобра Македонија“, пред се, премиерот Никола Груевски и ВМРО-
ДПМНЕ. За разлика од „прљавата кампања“ на опозицијата, на митинзите на владејачката 
коалиција нема „вулгаризми, повикување на пантолони, скутови и сукњи“, односно нема „ништо 
што би навредило некаква популација“. Медиумот нема дилеми дека изборите ќе бидат успешни, 
барем што се однесува до излезноста, зашто „250.000 пензионери“, „110.000 државни 
службеници“, „студентите“, „земјоделците“, „здравството“ се заинтересирани овие избори да 
успеат за да продолжат покачувањата на пензиите, платите, инвестициите во образованието, 
земјоделството... „Сител“ во повеќе наврати известуваше за поддршката на владејачката 
коалиција која пристигнува од разни субјекти: општински ограноци на ЛП, фракционерите од 
НСДП, ОМО „Илинден“ од Бугарија... (26.05.2008, 28.05.2008, 30.05.2008). 

И покрај коректното известување, не може да се заобиколи впечатокот за нагласениот 
интерес на јавниот сервис „МТВ 1“ кон „Коалицијата за подобра Македонија“. Со обилното 
квантитативно внимание кое редакцијата и го посвети на коалицијата „За подобра Македонија“, 
преку интензивното покривање на активностите на членовите на Владата, кои истовремено се и 
носители на листите на коалицијата (промоција на резултатите и работењето на техничката влада 
во предизборниот период) – „МТВ 1“ обезбеди целосна медиумска поддршка на предизборните 
активности.5 
 

Коалиција „Сонце – коалиција за Европа“ 
„Вечер“ ја продолжи контракампањата насочена кон СДСМ и претседателката на партијата 

Радмила Шеќеринска, како носители на „Сонце – коалиција за Европа“. Толкувајќи ја 
содржината на еден спот на коалицијата „Сонце“, „Вечер“ лансираше серија жестоки пораки, 
критики и оцени во текстови полни со вулгарна содржина („Сукња“, 26.05.2008; „СКАНДАЛ – 
СДСМ сопствениот народ го гледа како курва собрана од улица“, 29.05.2008). „Вечер“ понуди 
оправдување за употребата на непристојниот и вулгарен речник („не се лутете за нашата 
вулгарност туку лутете се на нивната како провокација за ова“).6 На крајот на таквите написи 
весникот едновремено со извинувањето до читателите уште еднаш поентира обвинувајќи го 
СДСМ: „Беше вулгарно?! Да, беше! Дури и премногу. Но, во СДСМ не мислат така кога 
изборите и власта за нив се курвање, а гласачите ебана странка. На крајот се извинуваме, беше 
само форма, одговор на овој ретко вулгарен спот на СДСМ. Најпосле и сите ние сме гласачи и 
не дозволуваме во ниту еден спот никој да не претставува како лесна девојка, која по својот 
неморал е навреда и за женскиот род и за целиот македонски народ. Ако е од очајната Радмила 
                                                                                                                                                                  
претквалификации. Со рејтинг помал од Џафери, Тачи, Ахмети, Тито Петковски, Бранко Црвенковски... Рада 
не е ни у полуфинале за директен меч со Груевски“ и „Во меѓувреме, Никола потпиша договор со Искра за 
фабрика со петсто работници. Со него добиваме петсто нови вработени. Со сукња се обезбедува само едно 
работно место. Па ти сега види. Што ти е поважно. Сукњата на Радмила, или петсто работни места на 
Никола“ („Сукња“, „Вечер“, 26.05.2008). 
5 Мониторингот на 31.05.2008 (предизборен молк) забележа пропуст кој веројатно е од технички причини. Во 
терминот за вестите во 23 часот, на почетокот беа емитувани вестите од 28.05.2008, поточно два прилога – 
потпишувањето на меморандумот за соработка со француската компанија „Монтипе“ меѓу владината 
делагација предводена од премиерот Груевски и претставници на француската компанија, и информацијата за 
почетокот на работите на бизнис-центарот на словенечката компанија „ЕРА“ на просторот на Скопскиот саем. 
Без извинување и објаснување за грешката се прекина емитувањето по вториот прилог, а со нова најавна шпица 
се емитуваа вестите од тој ден (31.05.2008). 
6 „И да го употребиме речникот на СДСМ (не се лутете за нашата вулгарност туку лутете се на нивната 
како провокација за ова). Да ја примиме пораката од спотот. -После ебење нема каење. Во спотот на СДСМ 
ебе дечкото во портокалово, а девојката која е гласачко тело се чуди што и се десило и му вика не сакам со 
тебе. Патем дечкото во портокалово е фино и пристојно момче каков би посакале многу девојки. А ако не е 
дечкото во портокалово, кој ќе ја ебе следен?! Бидејќи нејзината улога во спотот е сведена на ебење и ништо 
друго. Дали ќе ја ебе стариот макро претседател на фирма или пак шефицата-лезбејка. Дечкото во 
портокалово барем не е макро и не е шефица-лезбејка (29.05.2008). 
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Шеќеринска - премногу е!“ („Вечер“, 29.05.2008). Инаку „Вечер“ не информираше за одржаниот 
централен митинг на коалицијата „Сонце“ на 27.05.2008, за разлика од известувањето за 
централниот митинг на коалицијата „За подобра Македонија“, настан којшто ја доби насловната 
страница („Вечер“, 27.05.2008).7 

„Сонце - коалиција за Европа“ беше изложена на критики и во вестите на ТВ „Сител“. 
Повеќе од 50 проценти од прилозите содржат остри оцени во најавите. Критиките се или ди-
ректно за опозицијата или се со цел да се засилат пофалбите за власта. Најсилни критики се 
изразени за „прљавата кампања“ на опозицијата. По емитувањето на спотот „По 1 јуни нема 
каење“, „Сител“ оцени дека опозицијата применува „најпрљави методи досега видени во 
Македонија. Од повикување на сукњи до спотови со пораки дека после онадење немало каење“. 
Според редакцијата, опозицијата прво ги навреди жените со својата „сексистичка“ кампања 
сведувајќи ги само на сукња, а потоа ги изреволтира и останатите со вулгарните пораки дека 
„после онадење нема каење“ (толкување на спотот проследено со извинување од уредникот за 
вулгарноста) (28.05.2008, 29.05.2008). СДСМ е искритикувана и затоа што за инцидентите во 
2008 година бара „изрична одговорност од полицијата“, иако и „Сител“ силно ги осуди 
инцидентите, повика на фер избори и сугерираше дека одговорност за организација на мирни 
избори треба да понесат и „македонските органи“ и влијателните политичари (27.05.2008, 
29.05.2008). 

Последната седмица од кампањата ја карактеризираше, меѓу другото, и една прес-
конференција на СДСМ, на која беше емитувана снимка од затворена седница на НСДП на која 
Лазар Еленовски изјавува дека премиерот Груевски во Букурешт заминал со прифатен предлог за 
промена на името на државата. И овој настан ги подели медиумите. Некои го ставаа во дискурс 
кој би одел во полза на СДСМ и коалицијата „Сонце“, а некои обратно – во полза на ВМРО-
ДПМНЕ и „За подобра Македонија“.  

ТВ „Канал 5“, на пример, прилогот последователно го поврза со прилогот во кој се 
соопштува за отцепување на членови од НСДП и нивно припојување кон ВМРО-ДПМНЕ. 
Ваквиот редослед на прилозите оди во полза на СДСМ, која едновремено врши дискредитација 
на член што се отцепил од НСДП (а сега НСДП е дел од коалицијата „Сонце“) и на лидерот на 
конкурентската коалиција, Никола Груевски. Иако не пласира директни оцени, со потсетување 
на договорот - „спорот за името да не биде дел од предизборната кампања“, јасно е дека ТВ 
„А1“ ги критикува и „Сонце - коалиција за Европа“ и владејачката коалиција поради 
непочитување на договорите како принцип, но и - „да се зачува единството и позицијата на 
земјата во пресрет на продолжувањето на преговорите со Грција“. Од друга страна, пак, „А1“ 
не пропушти да забележи дека партијата на Лазар Еленовски ќе ја поддржи ВМРО-ДПМНЕ во 
оние прилози во кои се говореше за снимката која ја објави „Сонце - коалиција за Европа“ на која 
министерот за одбрана, екс-член на НСДП, Еленовски, тврди дека Груевски на самитот на НАТО 
во Букурешт отишол со прифатена промена на името. Инаку критиките беа насочени кон 
Еленовски, за кого е оценето дека со изјавата „предизвика бура во јавноста“, потоа „конфузно“ 
се обиде да ја објасни, но без да каже „што мислел и во кој контекст говорел“. „А1“ не 
оценуваше дали потегот на опозицијата е во ред, ниту дали е вистинита изјавата на Груевски, и 
„покрај сомнежот на Груевски за можно сценарио направено меѓу Еленовски и `Сонце - коа-
лиција за Европа`“ (29, 30.05.2008). ТВ „Сител“, пак, сметаше дека и ова е дел од „прљавата 
кампања“ на СДСМ насочена против Груевски во врска со промената на името. Според „Сител“, 
таквите обвинувања се нелогични зашто изјавата ја дал Еленовски, а не Груевски. 

Коректното и професионално информирање на националниот сервис „МТВ 1“ остана во 
длабока сенка на квантитативната доминација на коалицијата „За подобра Македонија“ наспроти 
коалицијата „Сонце“, која во овој период е отсликана во однос 3 : 1 во полза на „За подобра 
Македонија“. Мониторингот забележа дека за одржаниот централен митинг на “Сонце – 
коалиција за Европа“ на 27.05.2008 на плоштадот „Македонија“, редакцијата информираше со 
еднодневно доцнење, иако за емитувањето на извештајот од настанот беше најавено (во вестите 
                                                 
7 Весникот не објави известување за одржаниот митинг на „Сонце – коалиција за Европа“ во ниту еден од 
наредните броеви по одржувањето на тој митинг, иако, како што веќе е обележано, известуваше за митингот на 
коалицијата „За подобра Македонија“.  
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во 19.30 часот) дека ќе се емитува во блокот „Македонија гласа“. Иако пропустот можеби бил 
поради технички причини или траењето на митингот, сепак, редакцијата тоа не го спомна. 

Во овој анализиран период „Време“ имаше идентичен, балансиран однос кон предизборни-
те кампањи на двете македонски коалиции, и при известувањето и при критикувањето. 

Трите весника, „Утрински весник“, „Дневник“ и „Шпиц“, и во последната седмица од 
официјалната кампања го задржаа својот генерално позитивен и афирмативен однос кон „Сонце 
– коалиција за Европа“. 

Се чини дека на овие медиуми коалицијата „Сонце“ и лидерката Шеќеринска им остави 
посебен впечаток поради својата акцентирана евро и трансатлантска ориентираност. На второ 
место, многу скапата кампања на ВМРО-ДПМНЕ и (не)отчетноста за потрошените средства ги 
одвраќаше симпатиите на овие весници. Затоа и, некои од нив почесто, некои поретко, но сите 
истакнуваа дека „СДСМ била поскромна при трошењето пари за рекламирање, но воедно 
поефикасна во праќањето на политички пораки до противникот“: „Онаа на `Сонце` беше многу 
поскромна и одвреме на време на противникот ракавицата му ја фрлаше во лице“, 
„Неопределените ќе ги решат изборите“ („Утрински весник“, 30.05.2008). Едновремено со тоа 
овој весник многу често афирмативно истакнуваше „дека предизборната програма на СДСМ е 
ориентирана кон излез од многу веројатна опасност од изолација на земјава, како и програма која 
нуди модел за политичка стабилност“. Главната енергија и носечките пораки кои „Шпиц“ ги 
упатуваше кон јавноста се содржани во забележителното истакнување на ставовите на 
претседатеката на СДСМ во насловите на прилозите („Шеќеринска: Уште седум дена до 
`Сонце`“, „Шеќеринска: Никој не е мирен ако во Тетово се пука“, „Шеќеринска не дозволува игра 
со сонцето“, „Шпиц“, 27, 28 и 29.05.2008). Во оваа седмица беше реализирано и второто 
интервју со лидерката на СДСМ, коешто инаку беше најавено при првото на 09.05.2008. Земајќи 
ги предвид претходно искажаните критички ставови во уредничките коментари за политиката, 
активностите и ставовите на ВМРО-ДПМНЕ и претседателот на партијата Никола Груевски 
(„Удбашките трикови скапо чинат“, „Сите инвестираме во `преродбата`“, „Српска изборна 
порака“, „Не сме невини, нели?“, „Виновен е Џорџ Буш“), забележливо е за кого се однесува 
сугерирањето: „Гласајте европски“ („Шпиц“, 30.05.2008). Иако неколкуте прилози објавени во 
„Дневник“ се информативни, тие сепак имаат афирмативно пакување. Односно најчесто имаат 
афирмативни наслови и фичери, како на пример: „Над Македонија се раѓа европско сонце“. Во 
интервјуто со Радмила Шеќеринска се истакнува дека оваа партија била еден од „најжестоките 
противници на одлуката за предвремени избори, кое било во функција да не се изгуби драгоцено 
време за исполнување на критериумите на ЕУ и НАТО“ (констатација на новинарот кој ги 
поставува прашањата, 27.05.2008).8 

Во медиумите на албански јазик, бројот на написите за „Сонце – коалиција за Европа“ и во 
овој период е релативно мал. Најчесто беа објавувани кратки извештаи од митинзите. Во 
завршната недела од предизборните активности „Коха“ објави интервју со Радмила Шеќеринска 
коешто го пренесе од Би-Би-Си. За разлика од третманот на другите лидери на партиите на 
Албанците и коалицијата „Сонце“, со кои беа објавени интервјуа (преземни од други медиуми), 
весникот „Коха“ не објави интервју со лидерот на „За подобра Македонија“, Никола Груевски 
(можеби поради тоа што Би-Би-Си не направила интервју со него). И според бројот на објавените 
прилози и според начинот на известувањето, „Алсат – М“ ја третираше оваа коалиција идентично 
со третманот на другата, конкурентската „За подобра Македонија“ (по седум прилози за секоја 
од нив). Застапеноста на двете македонски коалиции во вестите на оваа телевизија е за нијанса 
помала споредено со застапеноста на партиите на македонските Албанци. 
 

Демократска унија за интеграција 
Речиси без исклучок, сите медиуми на македонски јазик, во една или друга форма, 

повторуваа дека „Инцидентите ја загрозуваат иднината на Македонија“. Главнината на 
                                                 
8 „Вие и СДСМ бевте еден од најжестоките противници на одлуката за предвремени избори. По повеќе од 
еден месец од распуштањето на Парламентот сметате ли дека Македонија изгуби драгоцено време во однос 
на преговорите за името и исполнување на критериумите за датум за преговори за ЕУ?“. Инаку овој сегмент 
има поднаслов „Погубна политика“, а се однесува на политиката на ВМРО-ДПМНЕ (27.05.2008). 



 

 
Мониторинг на медиумите во Република Македонија 10 
НВО Инфоцентар, јуни 2008  

објавените новинарски материјали ја сочинуваат прилози во кои се зборува за партиите на 
македонските Албанци во контекст на предизборните инциденти. Во прилозите почесто се 
посочуваа настаните во кои жртва на инцидентите се припадници на ДУИ, односно лидерот на 
таа партија, Али Ахмети. Медиумската критика насочена кон двете партии посебно се 
интензивира и изострува по секое предупредување на претставниците на меѓународната 
заедница, бидејќи, како што забележуваат медиумите – инцидентите се случуваат непосредно по 
нивните апели за фер и демократски избори. 

Насловите објавени во весникот „Шпиц“ „Тетово како експрес лонец“ и „Гостивар и 
Тетово вријат“ (29.05.2008, 31.05.2008), всушност ја сублимираат медиумската реакција 
карактеристична за последната седмица од предизборната кампања. Медиумите, па дури и дел од 
оние кои се сојузници на коалицијата „За подобра Македонија“, постојано ги потсетуваа, 
односно предупредуваа државните органи за одговорноста што ја имаат во ваквите ситуации. Во 
тој контекст, за илустрација може да послужи коментар пласиран во прилогот во вестите на ТВ 
„Канал 5“: „Речиси сите инциденти засега остануваат нерасчистени“ (29.05.2008).  

Во медиумите на албански јазик, Демократската унија за интеграција (ДУИ) е речиси 
двојно поприсутна во споредба со македонските партии. Иако тој сооднос во медиумите на 
македонски јазик е обратнопропорционален, сепак, разликата се состои во квантитативноста 
застапена кај албанските медиуми и квалитативноста во медиумите на македонски. Додека 
албанските медиуми ги третираат само формално и накратко активностите на македонските 
партии, медиумите на македонски им посветуваат на албанските партии материјали со 
поопширна и квалитативно побогата содржина. 

За инцидентите кои се случија во Тетово на ден пред предизборниот молк, медиумите 
масовно ја истакнуваа некритичноста, односно пасивноста на ДУИ во однос на поведението на 
сопствените активисти („За разлика од вечерашната, синоќешната предизборна ноќ помина 
тензично во Тетово. Полицијата знае за девет инциденти пред и по митингот на ДУИ, а за 
сите освен за еден сомничи активисти на ДУИ. Партијата на Ахмети пак за се ги обвинува 
Алфите“, ТВ „Канал 5“, 30.05.2008). ТВ „А1“ не оценуваше и не сугерираше директно кој е 
предизвикувачот или кој се бил инволвиран во инцидентите, туку ги пренесе тврдењата на МВР 
дека некои од инволвираните имале обележја на ДУИ и дека е спомнувано името на 
поранешниот заменик-министер за одбрана Талат Џафери (30.05.2008). ТВ „Сител“ известуваше 
дека „влезот на градот го сардисаа активисти на ДУИ“, дека атмосферата меѓу партиските 
активисти и полицијата била „на граница на топење“, при што „играле и пиштоли“, но и дека „за 
среќа се минало без посериозни инциденти“. Однесувањето на активистите на ДУИ е дополнето 
и со објаснувањето како се создала „тензичната атмосфера“ (поради вербалните конфликти 
меѓу насобраните луѓе и полицијата), но и со опис на начинот на кој го пречекале лидерот на 
ДУИ, Али Ахмети - „беше запален огномет кој беше надополнет со пукање од огнено оружје“ 
(30.05.2008). Додека другите телевизиски куќи во вечерните изданија опширно информираа за 
инцидентите кои се случиле за време, пред и по одржувањето на митингот на партијата, за кои 
ДУИ жестоко реагираше и обвинуваше за провокации од полицијата и ДПА, и го блокираше 
Тетово поради приведување нивни членови, „МТВ 1“ известуваше само за одржаниот митинг 
(29.05.2008). Следниот ден коректно беа проследени прес-конференциите на МВР и на шефот на 
изборниот штаб на ДУИ во врска со случувањата (30.05.2008). Редакцијата пропушти настан кој 
сериозно ја разбранува јавноста, партиите и државните органи и информираше само за реакциите 
следниот ден. 

За активностите на двете партии на македонските Албанци, ТВ „Алсат – М“ известуваше 
балансирано. Во вестите на оваа редакција, ДУИ е присутна само во два прилога повеќе од 
ривалската ДПА. „Алсат – М“ ги пренесуваше вестите за кампањите на двете партии без 
коментари, а во случаи кога имаше меѓусебни препукувања, во прилозите секогаш ги 
вклучуваше двете страни. Јавниот сервис „МТВ 2“, пак, не успеа да одржи баланс ни според 
времетраењето (минутажата), ни според бројот на прилозите: односот е 4 прилози за ДУИ, а 10 за 
ДПА. Мониторингот забележа прилози во кои ДПА ја обвинува ДУИ, а притоа медиумот не 
обезбедил став од обвинетата ДУИ и не објасни дали воопшто побарал мислење од засегнатата 
страна (ДПА обвинуваше дека активисти на ДУИ ги спречувале активностите на ДПА во Кичево, 
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како и тоа дека градоначалниците на ДУИ ги попречуваат проектите на владата, 26.05.2008, 
прилог 5; и 26.05.2008, прилог 1). Во квалитативниот пристап весникот „Коха“ применува 
неутрален однос и кон двете партии, бидејки извештаите се со описна текстуална единица. 
Поинаков е квантитативниот однос. Предизборните активности на ДПА во споредба со оние на 
ДУИ се застапени во сооднос 2 : 1 (21 прилог за ДПА, 11 за ДУИ). Во последната седмица од 
кампањата, „Коха“ критички се осврна на еден аспект од предизборната кампања на ДУИ: ТВ-
спот на партијата, за кој „Коха“ смета дека претставува „маратон на насилство без цензура“. 
Весникот коментираше: „...грозоморни слики придружени со потресни тонски записи се 
емитувани во рамките на пропаганден спот за изборна трка 2008“. Весникот, всушност, 
реагираше на снимките од полициската акција во с. Бродец кои ДУИ ги внела во својот 
пропаганден предизборен спот. Забелешките беа упатени колку до ДУИ, толку и до Советот за 
радиодифузија, како и до „албанските и македонските ТВ-станици“, но пред се до ТВ „Алсат-М“ 
бидејќи, како што вели „Коха“, редакцијата го емитува спотот во термини кога би требало да има 
забрана за одредени возрасти.9 

 
 

Демократска партија на Албанците 
Општите оцени за известувањето на медиумите за предизборните активности на ДУИ 

важат и за ДПА. И за оваа партија во повеќето медиуми се емитувани извештаи за нејзините 
митинзи. Извештаите за инцидентите по митингот на ДУИ во Тетово содржеа општи оцени за 
насилството кои се однесуваа на сите учесници и предизвикувачи, без разлика на која од двете 
партии и припаѓаат. Во врска со тоа, медиумите на македонски јазик не беа против ДУИ или 
ДПА, туку беа против насилството во целина. 

Но, се чини дека во овој анализиран период ДПА беше за нијанса покритикувана од ДУИ 
поради користењето на позицијата партија на власт во предизборните цели. 

Крадењето на радиодифузната опрема на ТВ „Алсат-М“ и ТВ „Арт“, кое сите медиуми го 
третираа како вонредно вознемирувачки случај кој сериозно го нарушува, но и загрозува 
предизборниот процес.  

Ниту еден медиум не ја поврза ДПА со овој случај, но сите ја пренесоа изјавата на 
Мухамед Зеќири, главен и одговорен уредник на „Алсат-М“, „дека прво добиле закана од 
заменик министерот за внатрешни работи Рефет Елмази, дека ќе им поднесе кривична пријава 
за известувањето за акцијата во тетовски Бродец, по што набргу се случила и кражбата“ 
(„Украдени предаватели на ТВ `Алсат М` и `Арт`“, „Утрински весник“, 27.05.2008). „Во 
саботата беше украдена опремата од репетиторите на телевизиите `Алсат М` и `Арт` во 
тетовско Темново што се оценува како политички притисок врз овие медиуми“ (ТВ „Канал 5“, 
29.05.2008). Во генералната најава на овој прилог настанот е окарактеризиран како обид за 
замолчување на медиумите („Нечуен криминал и обид да се замолчи медиум во критичен период. 
Американската амбасада бара властите брзо да ги пронајдат крадците на опремета на `Алсат 
М`“). 

Повеќето медиуми ги заинтригира веста за можното повлекување од политиката на 
лидерите на двете албански партии, коешто тие го најавиле за по изборите. „Повлекувањето на 
Ахмети ќе зависи од изборниот резултат на неговата партија, додека Тачи изјави дека по 1 
јуни своето место сака да им го отстапи на нови лица бидејќи неговото време на транзиционен 
политичар завршува“ („Што порачуваат Тачи и Ахмети на овие избори“, „Утрински весник“, 
30.05.2008). Меѓутоа, истиот весник цени и дека американскиот стил на Тачи при сценските 
настапи не соодветствува со дестабилизирачката реторика („Утрински весник“, 30.05.2008). 

Отворањето на средното училиште „Зеф Љуш Марку“ го привлече вниманието на 
медиумите на македонски јазик поради две причини: употребата исклучиво на албанскиот јазик 
додека се одвиваше свеченоста, но и поради партизацијата на настанот. „На три дена пред 

                                                 
9 „Изгледа дека спотот на ДУИ бил испуштен од мониторирањето, дури газејќи го со двете нозе правилникот 
за заштита на малолетните лица од програми што можат да имаат негативен одраз во психофизичкиот 
развој“ („Партиска пропаганда без задршка, жртви децата“, 29.05.2008). 
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изборите цел партиски врв на ДПА беше на отворањето на недоизградената зграда на 
средното училиште `Зеф Љуш Марку`“, коментираше ТВ „Канал 5“ (28.05.2008), а за да ја 
потенцира незаконската употреба на албанскиот јазик, медиумот се повикуваше на измените на 
Уставот од 2001 година.10 И ТВ „А1“ посвети поширок извештај на отворањето на новата зграда 
на средното училиште „Зеф Љуш Марку“, потсетувајќи на сите скандали кои ја следеа 
изградбата, но не пропушти да забележи и дека „Министерот Рушити, зајакнат со неговиот 
партиски лидер Тачи и со владиниот и партиски колега Селмани, ја пресече црвената 
лента“ (28.05.2008). „А1“ оцени дека свеченото отворање на зградата е предизборна активност 
затоа што се случува на крајот на учебната година, а зградата сè уште не е опремена со 
училиштен инвентар.11 Весникот „Дневник“ коментираше дека при отворањето на училиштето 
„Зеф Љуш Марку“, министерот Рушити и другите челници на ДПА биле на отворањето, а 
министерот зборувал исклучиво на албански. Весникот ја пренесува и реакцијата на ДУИ дека 
ДПА го партизирала и деградирала образованието („ДУИ и ДПА во кавга за `Зеф Љуш Марку`“, 
29.05.2008). 

Во вестите на ТВ „Алсат – М“ се забележува прилично избалансираниот однос кон двете 
албански партии, како за следењето на нивната предизборна кампања, така и за другите јавни 
настапи (конференции за печат, изјави и слично). Можеби како специфична карактеристика се 
издвојува тоа што „Алсат – М“ избегнува да ги следи оние активности на претставниците на 
ДПА кои тие ги изведуваат во својство на владини функционери. Вестите на јавниот сервис 
„МТВ 2“ секогаш почнуваат со известувањето за активностите на ДПА, без разлика дали се 
работи за митинзи на оваа партија, дали за некоја изјава или активност на партискиот лидер или 
пак за активности на владините функционери од нејзините редови. Редакцијата редовно објавува 
одговори на обвинувањата на ДУИ, но не ги објавува самите обвинувања за кои се дава одговор 
од ДПА (на пример, реакцијата на ДПА на обвинувањата од ДУИ во врска со Институтот за 
духовно и културно наследство на Албанците во Македонија, 28.05.2008). 

Мониторингот забележа небалансирано претставување на носителите на изборните листи. 
Весникот „Коха“ го претстави носителот на листата на ДПА, Абедин Зимбери12, но не ги 
претстави другите носители на изборните листи од други партии во истата изборна единица, 
ниту носителите во другите изборни единици, дури и на партијата на која впрочем и припаѓа и 
самиот Зимбери („ДПА ќе продолжи во националниот пат“, 27.05.2008). 

                                                 
10 „Уставните измени од 2001-та им овозможуваат на пратениците албанци да го користат албанскиот јазик во 
обраќањата во Парламентот, но не и на министрите - Албанци кои се обврзани на вакви владини настани да го 
употребуваат македонскиот. Рушити не смета дека ова е мешање на политиката во образованието“ (28.05.2008). 
11 „Предизборно училишната зграда отворена на крајот од учебната година, иако во кабинетите 
недостасуваат столчиња и клупи“ (28.05.2008). 
12 Инаку, од претставувањето може да се разбере дека носителот на листата, Абедин Зимбери, потекнува од с. 
Слупчане, од познато, почитувано и славно семејство меѓу Албанците во тој крај чиишто 10 члена загинаа во 
конфликтот во 2001 година. 
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ИНТЕНЗИВНОСТ НА ОБЈАВЕНИ МАТЕРИЈАЛИ ПО МЕДИУМИ ЗА АНАЛИЗИРАН ПЕРИОД 

За период: 26 – 31 мај 2008 
 

 

 
 
 

Тема 

 
Медиум 

 
Вкупно 

(по 
тема) 

А1 Шпиц Вечер 
 

Време 
 

Дневник 
 

Канал 
5 

 
МТВ 1 

 

МТВ 2 
на 

албански 

 
Сител 

 
Алсат-
М 

 
Утрински 
весник

 
Коха 

1. Коалиција „За 
подобра Македонија“ 17 

 
16 
 

11 7 12 10 53 3 34 7 14 6 190 

2. „Сонце – коалиција 
за Европа“ 11 

 
12 
 

5 6 10 9 16 2 11 7 10 4 103 

3. ДУИ 5 
 
7 
 

3 4 6 7 8 4 2 13 6 11 76 

4. ДПА 4 
 
5 
 

2 3 4 5 7 10 1 11 5 21 78 

Вкупно (по медиум) 37 40 21 20 32 31 84 19 48 38 35 42 447 


