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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 2 до 18 јуни 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“.1 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. 

                                                 
1 Во оваа издание исто како и во претходното, место ТВ „Телма“ е мониторирано и анализирано инфор-
мирањето во вестите на ТВ „Алсат - М“. Оваа замена е направена поради лимитираните техничко-материјални 
ресурси.  
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Платената политичка пропаганда и политичките митинзи не се предмет на мониторингот и 
анализата. Но, анализата ги имаше предвид политичките реклами емитувани во вестите и 
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“   2-18.06.2008: 19.00 ч. 
2. ТВ „Канал 5“   2-18.06.2008: 23.00 ч. 
3. „МТВ 1“   2-18.06.2008: 19.30 ч. 
4. „МТВ 2“ на албански јазик 2-18.06.2008: 22.00 ч. 
5. ТВ „Сител“   2-18.06.2008: 18.00 ч. 
6. ТВ „Алсат – М“  2-18.06.2008: 20.00 ч. 

 

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

2.1. ОПШТИ ЗАКЛУЧОЦИ 

● Повеќето коментатори констатираат дека Груевски на изборите успеал да освои мнозинство 
гласови „поради непопустливоста за името и поттикнатото антизападно расположение што 
се случи по фијаското во Букурешт“, но едновремено констатираат и дека „Груевски сега е сам 
на политичкиот врв“, односно дека е „целосно политички одговорен за економскиот напредок и 
стабилноста на државата, за решавањето на спорот со Грција, како и за интегрирањето на 
Македонија во ЕУ и НАТО“. 

Во настанатата постизборна ситуација се намножија оцените од меѓународните фактори за 
негативното влијание на изборните насилства врз имиџот на државата и овие оцени медиумите 
ги толкуваа како пораки упатени до Владата. Медиумите ја истакнаа одговорноста на Владата за 
спроведување мерки кои ќе ја одведат Македонија во ЕУ, но и мерки со кои ќе треба да се одржи 
стабилноста на државата.  
 
● Забележувајќи дека премиерот Никола Груевски од меѓународната заедница не доби честитки 
туку остри критики, повеќето од новинарите сметаат дека со тоа се губи смислата на 
предвремено спроведените избори, дотолку повеќе што „освоеното мнозинство не ги намали 
тензиите во земјава, туку, напротив, иако ВМРО ДПМНЕ сега има стабилно мнозинство - има 
и дестабилизирана држава со многу влошена и неизвесна меѓународна положба“. 

Поради лошите ефекти што се одразуваат врз напредокот на државата, а кои произлегоа од 
проблематичниот изборен ден, се зголемува општиот скептицизам во врска со оправданоста на 
одлуката да се оди на предвремени избори.  
 
● Во најголемиот дел од објавените новинарски прилози, основната поента не е изборната победа 
на ВМРО-ДПМНЕ, туку изборните инциденти како пречка за евроинтеграциите, но и улогата, 
односно одговорноста на Владата во овој контекст. Се забележува дека медиумите честопати ја 
поистоветуваат ВМРО-ДПМНЕ со Владата. Токму поради тоа и големиот број прилози 
посветени на коалицијата „За подобра Македонија“, всушност се посветени на ВМРО-ДПМНЕ, 
односно на Владата. Забележлива е загриженоста и критичкиот тон на медиумите спрема 
обидите на власта за релативизирање на сериозните нарушувања на изборниот процес преку 
форсиранато истакнување на постигнатите изборни резултати.  
 
● Медиумите, во постизборниот период, на „Сонце - коалиција за Европа“ и посветија многу 
помалку внимание (споредено со останатите субјекти) не само поради тоа што коалицијата 
доживеа пораз, туку и поради тоа што таа не беше инволвирана во изборните инциденти на кои 
всушност им беа посветени и најголемиот број прилози. Од друга страна, речиси сите медиуми 
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еднодушно оценија дека СДСМ „доживеа вистински изборен дебакл“, односно „историски 
пораз“, по што партијата се наоѓа во „состојба на шок“.  
 
● Некои медиуми, и во постизборниот период, продолжија да дејствуваат како субјекти кои 
чисто политички се конфронтираат со опозицијата и со тоа го промовираат „новото време“ кое, 
според нив, го воспоставува ВМРО-ДПМНЕ. 
 
● Информирањето за двете поголеми партии на македонските Албанци главно оди во пакет, а 
медиумите на македонски јазик ја поврзуваат нивната улога со инцидентите на денот на 
изборите, но и со однесувањето и одговорноста што ја има Владата. Еден коментар го сублимира 
тој дискурс вака: „Вистинското прашање е колку таквото насилство било аминувано токму од 
институциите што со закон се обврзани да го спречат“ и „Партиите на Албанците во 
Македонија лесно се фаќаат за оружје“. Од друга страна, се забележува намерата на повеќето 
медиуми на македонски јазик да направат дистинкција меѓу партиската припадност на 
предизвикувачите на инцидентите и етничката зедницата на која тие и припаѓаат. Повеќето 
медиуми ги поврзуваа предизвикувачите на инцидентите исклучиво со политичките интереси на 
партиите на коишто им припаѓаат.  
 
● Фокусот на медиумското интересирање постепено се ориентира кон претстојното составување 
на новата влада. Две пласирани коментаторски мислења претставуваат сиже на 
преовладувачкиот дикурс: „ВМРО-ДПМНЕ ќе треба да покаже многу мудрост, тактичност и 
присебност за да формира нова влада која ќе го реши спорот со името како услов за влез во 
НАТО, а премиерот Груевски треба да размисли како ќе ги менаџира запалените меѓуетнички 
односи, за што тој е највиновен при што прв тест ќе му биде избор на албански партнер во 
Владата“. 

Според медиумите, и ДУИ и ДПА чекаат покана од Груевски, а поголемиот дел од 
коментаторите, солидаризирајќи се со препораките на дипломатите, препорачуваат: „За мир во 
куќа, сите во Влада!“. Повеќето од медиумите се изненадени од манифестираното количество 
„омраза меѓу ДУИ и ДПА“. 

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“ 
Место коментар за резултатите и дискурсот победа/загуба на изборите, во медиумите 

доминираа коментарите за инцидентите и однесувањето на Владата во критичната ситуација во 
која се најде Македонија. Се зголемува општиот скептицизам во врска со (не)оправданоста на 
одлуката да се оди на предвремени избори. Скептицизмот растеше пропорционално со интен-
зивирањето на негативната реакција демонстрирана од страна на факторите во меѓународната 
политика, односно пропорционално со вистинската канонада „од лоши до полоши оцени за цели-
от изборен процес“ зашто според меѓународната заедница овие избори „се едни од најлошо 
организираните избори во земјите членки на ОБСЕ“. 

Повеќето коментатори забележаа дека премиерот Никола Груевски од меѓународната 
заедница не доби честитки, туку само остри критики. Поради тоа, коментаторите сметаат дека се 
губи смислата на предвремените избори кога „освоеното мнозинство не ги намали тензиите во 
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земјава, туку напротив, иако ВМРО-ДПМНЕ сега има стабилно мнозинство има и дестабили-
зирана држава со многу влошена и неизвесна меѓународна положба“. 

Според медиумите, „зголемениот број пратеници не значи ништо друго туку зголемена 
одговорност за ефикасно спроведување на ветената преродба, односно дека целосната 
одговорност за успехот или неуспехот на политиката и работењето по прашањата кои се 
стретегиски интрес на Македонија – сега паѓаат на Никола Груевски и ВМРО-ДПМНЕ“. 

Обединувачката логична нишка која ги спојува случувањата на денот на изборите, 
реакциите на меѓународниот фактор, можните последици, ставовите на победниците за стра-
тешките прашања за иднината на Македонија – се кристализира во загриженост на медиумите од 
можни реперкусии за Македонија при интегративниот процес во НАТО и ЕУ и се уште отво-
рениот спор за името со Грција. 

Забележлива е загриженоста и критичкиот тон на медиумите изразен кон обидите на власта 
за релативизирање на сериозните нарушувања на изборниот процес и инцидентите на денот на 
изборите и истакнување во преден план на постигнатите резултати. 

Иако „Шпиц“, „Дневник“ и „Утрински весник“ не се затскриваат и не тактизираат туку 
отворено ја изнесуваат својата позиција на критичари на Владата на Груевски за повеќе 
прашања, сепак, и во неколку други медиуми се забележува загриженоста која се преточува во 
директна или индиректна критика насочена кон власта. Всушност, тоа што јасно и директно го 
констатира „Шпиц“, во една или друга форма, се повторува речиси во сите мониторирани ме-
диуми2: „Односите во албанската заедница се драматично влошени, неформалните договори со 
Ахмети и со Тачи не се реализирани, спорот со Грција е отворен, влезот на Македонија во 
НАТО е блокиран, почетокот на преговорите со ЕУ е неизвесен, а економската ситуација е 
тешка и можеби ќе се влошува („Груевски го доби волшебното стапче“, „Шпиц“, 03.06.2008). За 
истите проблематични прашања ТВ „Канал 5“ повеќе преферираше да ја „потсетува“ Владата на 
нејзината одговорност: „Да се исполнат критериумите кои ЕУ ги бара за датум за преговори, да 
се зачува стабилноста по изборот на албанскиот партнер, се предизвици за новата Влада на 
Груевски“ (03.06.2008). Освен тоа, редакцијата потсети и на предупредувањата од Меѓународната 
кризна група, според која: „Предизборните насилства ја вратија Македонија од позиција на 
стабилна држава во нестабилна земја во која е можен конфликт“ (02.06.2008). Се чини дека 
„Канал 5“ се „солидаризира“ со пораката и предупредувањето на меѓународниот фактор упатени 
до новата влада: „Силна посветеност на реформите, дијалог меѓу власта и опозицијата, 
решение за името во краток рок. Брисел и Вашингтон и поделија задачи на новата влада“ 
(17.06.2008). Речиси идентична е оцената и на ТВ „А1“, според која, дипломатите се „разоча-
рани“ од изборите кои „наместо напред, ја турнаа Македонија назад на евроинтеграцискиот 
пат“ и му укажаа на премиерот Груевски дека неуспехот „паѓа на товар на целата земја“ 
(02.06.2008). 

„Време“ го констатираше „триумфот“ на Груевски и остварувањето на „целта што си ја 
постави пред изборите, но медиумот предупреди и на ризиците што ги носи ваквата победа 
(02.06.2008). Оттаму, во врска со учеството на ДУИ и/или ДПА во владата, весникот оцени дека 
Груевски „ја подотвори вратата за Ахмети“, сугерирајќи дека „Премиерот може да избира, 
ама нема избор - Мајски или Мартовски - договор ќе има“ (18.06.2008). И „Шпиц“ смета дека 
постои сериозен потенцијал за недоразбирања и проблеми кога посочува на непостоење 
заеднички став меѓу премиерот Груевски и „потенцијалниот коалициски партнер Ахмети“: 
„Ахмети и Груевски со две агенди за едно име“ (18.06.2008) (се мисли на спорот со Грција, б.а.). 
Во тој контекст и весникот „Коха“ прогнозираше за тоа кои би биле условите со кои, пак, ДПА 
би влегла во коалициската влада: „Промената на името и шесте барања, услов за влегување во 
владата“ (6.06.2008). И според ТВ „А1“, пред премиерот е „тешка одлука која од двете албан-
ски партии да ја повика во владата - победничката ДУИ или традиционалниот сојузник ДПА 
или двете за мир во куќа. Одлуката може да има сериозни политички последици“ (16.06.2008). 

                                                 
2 Разликата се состои во тоа што по изнесените констатации во некои од медиумите следува остра и директна 
критика, додека некои медиуми само констатираат, но не критикуваат.  
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Медиумската критика се засилуваше и во деновите по доделувањето на наградите од 
Светската банка на десетте најреформски земји, од аспект на подобрувањето на бизнис-климата, 
меѓу кои е и Македонија, настан на кој македонскиот премиер и вицепремиерот Зоран 
Ставревски на Њујоршката берза прошетаа со беџеви на реверите на кои пишуваше „БЈРМ“. 
Според „Шпиц“, тоа е „Скандал“ и беше силен повод да запраша: „Каде сте, патриотчиња, 
зошто молчите? Вака ли се брани нашето уставно име во белиот свет? Со беџот БЈРМ на 
градите на гордиот ни премиер?“ („Јас сум Груевски од БЈРМ“, 09.06.2008). 

Премиерот Груевски, Владата, коалицијата „За подобра Македонија“ и ВМРО-ДПМНЕ и 
во овој период уживаа целосна поддршка во „Вечер“, ТВ „Сител“ и „МТВ 1“.  

Преку жестоката критика насочена кон партиите од албанскиот политички блок и 
префрлањето на целата вина за случувањата врз нив, а во одредена мера и кон меѓународната 
заедница, „Вечер“ правеше обид да ги дистанцира од одговорноста надлежните државни органи 
за организирање и спроведување на изборите, притоа посветувајќи големо вниманание на 
„историската победа на изборите“ („Овие нé кочат за Европа“, „ДУИ и ДПА ја посрамотија 
Македонија“, „Ни тргна, а сега само продолжува. Здравство, образование, земјоделие, повисоки 
плати, инвестиции“, „Пола милион луѓе гласаа за Груевски“, „Вечер“, 02.06, 03.06 и 04.06.2008). 
„Вечер“ ја критикуваше меѓународната заедница која „молчи за однесувањето на албанскиот 
политички блок“, и покрај тоа што „го вооружи и создаде ДУИ“, а „сега се оградуваат од нив“ 
(„Овие нé кочат за Европа“, 02.06.2008). Сличен пофален и генерално позитивен дискурс 
употребуваше и „МТВ 1“. Редакцијата заклучува дека „Македонија има капацитет да спроведе 
демократски избори. МВР до сега има откриено стотина сторители на изборно насилство“ 
(10.06.2008). Слично како ТВ „Сител“, и „МТВ 1“ посвети посебно внимание на доделувањето на 
наградите на Светска банка на десетте најреформски земји. Редакцијата известуваше за настанот 
три дена по ред и тоа во насока на афирмација на резултатите на Владата. ТВ „Сител“ во неколку 
прилози информираше за настанот, оценувајќи дека е „исклучително важен настан со кој 
Македонија има причина да се гордее“, дека тоа е „најголемото меѓународно признание кое 
некоја врвна институција во светот и го доделила од осамостојувањето до денес“ и дека 
„за прв пат сме 4-ти по успех во светот, во што било, во Република Македонија во овие речиси 
20 години самостојност и тоа ни помалку ни повеќе - според критериум на Светската банка“ 
(04.06.2008). Ниту „Вечер“, ниту ТВ „Сител“ и „МТВ 1“ не информираа за тоа дека премиерот 
Груевски на доделувањето на признанието носеше беџ со референцата ФИРОМ. 

 
Коалиција „Сонце – коалиција за Европа“ 
Споредено со останатите политички субјекти, на оваа коалиција и беа посветени најмал 

број прилози (види ја табелата во делот „Прилози“).3 Тоа, од една страна, се должи на изборниот 
неуспех на оваа коалиција и намалените активности на СДСМ во овој период, а од друга страна, 
и на многуте настани за време и по одржувањето на изборите (изборните инциденти, реакциите 
на меѓунароната заедница и домашната јавност, спорот со името и сл.), кои го пренасочија 
тежиштето на информирањето кон она што по својата актуелност го достигна зенитот во 
анализираниот период. 

Речиси сите медиуми оценија дека не толку коалицијата колку што СДСМ „доживеа 
вистински изборен дебакл“, односно „историски пораз“, по што партијата се наоѓа во „состојба 
на шок“. 

Според „Дневник“, кој се обиде да ги анализира причините за неуспехот, поразот е резул-
тат на „поделеноста во партијата и конфронтацијата на повеќе струи кои претседателката 
Шеќеринска не успеа да ги обедини“. Дека состојбата е уште полоша отколку што покажаа 
резултатите од гласањето, според оцените на весникот, потврдува и една симулација според која, 
„ако сега наместо парлементарните, се одржеа локални избори, ВМРО-ДПМНЕ ќе победеше 86 
спрема нула“ („СДСМ во шок“, 03.06.2008). И весникот „Шпиц“ анализирајќи ги изборните 
резултати изнесе „неколку тези за причините за изборниот пораз на коалицијата `Сонце` 

                                                 
3 За споредба, на „Сонце – коалиција за Европа“ и беа посветени 102 спроти 227 прилози за коалицијата „За 
подобра Македонија“, како и 194 и 186 за ДПА односно ДУИ. 
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предводена од СДСМ“. Според „Шпиц“, „состојбата со македонската мејнстрим левица е 
релативно очајна. Разнебитена, разединета, со багаж од минатото, левица што преземаше 
нелевичарски потфати, како што е приватизацијата, левица што во некои европски земји би се 
сметала за тешка конзервативна партија“ („Кој носи панталони?“, 06.06.2008). Слични се 
оцените презентирани и во весникот „Време“, според кој (всушност според оцените од неимену-
вани „партиски функционери“), најголемиот пораз на СДСМ досега е резултат на „поделеноста 
во партијата“ која пак, според „Време“, можеше „да се насети и во текот на кампањата“ кога 
медиумски се конфронтираа Зоран Заев и Никола Поповски (04.06.2008). За разлика од оцените 
на претходните медиуми, „Време“ додаде уште една причина која придонесе опозицијата да 
доживее „фијаско“ и „дебакл“ на изборите: коалицирањето на СДСМ со партии кои последните 
две години беа дел од власта (04.06.2008, 05.06.2008). 

И во овој период не изостанаа жестоката критика, потсмевот, ироничните забелешки и 
антикампањата за СДСМ и „Сонце“ демонстрирани од „Вечер“ и ТВ „Сител“. 

„Вечер“ продолжи да дејствува како медиум кој чисто политички се конфронтира со 
опозицијата на повеќе полиња, а едновремено е и промотор на „новото време“ кое, според 
весникот, го воспоставува ВМРО-ДПМНЕ. Анализата на изборните резултати весникот ја 
користеше за уште една јавна „писмена пресметка“ со СДСМ. Се чини дека со текстот „Доста 
беше“ од 9.06.2008, „Вечер“ и идеолошки се профилираше застанувајќи на антикомунистички 
позиции. „Вечер“ обзнани дека „завршува ерата на неокомунистите, и нивната доминација на 
универзитетите, судовите, дипломатијата, Советот за радиодифузија, Синдикатот, 
невладиниот сектор, асоцијациите на новинари, писатели, МАНУ... Националната банка, 
односно, како што оцени: „Нема веќе да се добива власт во кругот на црвената аристократија, 
по комунистички родослов“. Според „Вечер“, тоа е така бидејќи актуелниот момент и победата 
на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ означи „Почеток на крајот на транзицијата во 
која десет олигарси бираа Влада и министри, а невладин сектор да водат членови на 
претседателството на СДСМ“ (09.06.2008). „Вечер“ се конфронтираше со опозицијата „на сите 
фронтови и по сите линии“, па така, од критиката не беа поштедени ниту партиите и нивните 
политики, ниту политичарите кои се дел или на некој начин се во врска со опозицијата, па дури 
ниту медиумите. Во овој период критиката на весникот се протегаше од претседателот 
Црвенковски, преку Шеќеринска, Андов, Манасиевски, Оровчанец, Петковски и Стевче 
Јакимовски, се до „медиумите кои му помагале на СДСМ!“4 Иако во прилично поумерена форма, 
сепак и ТВ „Сител“ не заостануваше во негативизмот наменет за опозицијата и, пред се, за 
СДСМ. Откако констатираше дека СДСМ „доживеа вистински изборен дебакл“, односно дека 
опозицијата има „катастрофален изборен резултат“ затоа што „не успеа да победи ниту во 
градовите кои отсекогаш важеле за нивни центри“, редакцијата продолжи со иронизирање оти 
членовите и симпатизерите „го поздравија изборниот пораз“ (снимка од аплаузи и скандирања) 
на Шеќеринска која „по речиси пет часа мачна и напната атмосфера конечно излезе да се соочи 
со медиумите и јавноста“, „а СДСМ изгуби дури и во Слатино со 400 гласа, во родното место 
на претседателот Бранко Црвенковски“ (02.06.2008). „Сител“ не пропушти да и забележи на ли-
дерката на СДСМ, Радмила Шеќеринска, „затоа што му ја честиташе победата на Груевски 
само од говорница“, потсетувајќи „дека Бучковски во 2006 тоа го сторил и по телефон“ 
(02.06.2008). 

Речиси сите медиуми известуваа за интервјуто на претседателот Бранко Црвенковски за 
БИРН. Повеќето од нив ги коментираа и ги толкуваа неговите ставови. Анализата регистрираше 
неколку покарактеристични наслови објавени во тој период: „Црвенковски ќе го обединува 
СДСМ“ („Дневник“, 17.06.2008); „СДСМ тешко се созема од изборниот пораз“, во фичер: „Во 
спасувачка мисија се вклучи претседателот Бранко Црвенковски“ („Утрински весник“, 
18.06.2008); „Претседателот излезе од своите надлежности / СДСМ пред државата“ 
(„Време“, 18.06.2008); „...во комбинација за враќање на лидерската позиција е и претседателот 
                                                 
4 „Доста беше“, 09.06.2008; „На овие избори медиумите му помагеле на СДСМ! 11.06.2008; „Лас Вегас“, 
16.06.2008; „Кој ќе биде новиот Бранко?!“, „На Бранко му е поважен СДСМ од државата“, 05.06 и 18.06.2008; 
„Манасиевски загуби во сите општини со 80:0. После ова оставка не се дава, само се констатира. Стевче 
Јакимовски чека во заседа“, „Стојан пак со превара“, 06.06 и 17.06.2008. 
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Бранко Црвенковски што, според партиските анализи, е логично, со оглед дека никој од сегаш-
ното раководство нема доволно капацитет да биде нов лидер“ (ТВ „А1“, 04.06.2008). 
 

Демократска унија за интеграција 
Генерално, медиумите на македонсаки јазик сметаат дека инцидентите го нарушија 

меѓународниот углед на државата, а особено во поглед на напредувањето на Македонија во 
евроинтеграциите.  

Информирањето за двете поголеми партии на македонските Албанци главно оди во пакет, а 
медиумите на македонски јазик ја поврзуваат нивната улога со инцидентите на денот на 
изборите, но и со улогата, однесувањето и одговорноста за тие инциденти што ја има Владата. 
Впрочем, еден коментар на „Дневник“ го сублимира тој дискурс: „Вистинското прашање е 
колку таквото насилство било аминувано токму од институциите што со закон се обврзани да 
го спречат“ (04.06.2008). Освен тоа, истиот тој доминирачки дискурс ја опфаќа како улогата на 
надворешниот фактор („силниот притисок кој меѓународната заедница го изврши врз лидерите 
на двете албански партии“), така и прогнозите дека ривалството меѓу двете албански партии ќе 
прерасне во „серија на сериозни внатреалбански обвинувања и пресметки, проследени со силен 
притисок за брзо реализирање на `мајскиот` или на `мартовскиот договор`“. 

„Партиите на Албанците во Македонија лесно се фаќаат за оружје“, па така, „за ДПА и 
ДУИ изборите се власт или смрт“, коментираше „Дневник“ на 04.06.2008. Весникот се 
согласува со оцените на цитираните експерти, според кои: „Голата борба за власт е мотивот на 
активистите на ДУИ и на ДПА да не избираат средства како да стигнат до повеќе гласови, 
дури и да посегнуваат по оружје...“. Весникот „Вечер“ истураше лавина критики врз партиите од 
албанскиот блок во врска со изборните инциденти, но според изнесеното во дел од текстовите, 
впечаток е дека критиката повеќе се однесува на ДУИ отколку на ДПА. Ова е забележливо во 
деловите во кои едновремено со ДУИ, весникот го критикува и односот на меѓународната 
заедница кон партиите на Албанците во Македонија како во минатото, така и во актуелниов 
период („Овие нé кочат за Европа“, и „ДУИ и ДПА ја посрамотија Македонија“, 02.06.2008). 
Една специфичност го издвојуваше „Вечер“ од другите медиуми. Имено, весникот сугерираше 
дека постои „косовско сценарио за дестабилизација и подоцнежна федерализација на 
Македонија“, кое се спроведува „и покрај сите препораки за фер и демократски избори, за 
добивање датум за преговори и покана за членство во НАТО“ („ДУИ и ДПА ја посрамотија 
Македонија“). Според еден од коментарите, при обраќањето кон портпаролката на ДУИ, Ермира 
Мехмети, може да се заклучи дека и подготовката на „косовското сценарио“ повеќе се поврзува 
со ДУИ бидејќи, како што се вели, „не дојдоа од Стојаково и Горубинци да ви пукаат и пунат 
кутии во Шемшово и Липково. Сами, со Косоварите, си го правевте тоа. А го правевте, секако 
намерно. И затоа сестро не лупетај“ („Лас Вегас“, 16.06.2008). Спомнувајќи го инцидентот во 
Арачиново, каде „лошата навика да се пука на полиција за секој инает, арачиновецот од ДУИ ја 
плати со живот“, се лоцира вината кај лидерот на ДУИ, Али Ахмети – „Загина безвезе. За 
интересите на Али Ахмети. Ахмети и понатаму е жив, и богат, фамилијата на загинатиот 
остана сиромашна и ужалена. Доста беше“. („Вечер“, 09.06.2008). И ТВ „Сител“, исто така, го 
искритикува градоначалникот на Арачиново од ДУИ, кој ја обвини полицијата за вмешаност во 
инцидентите и му сугерираше „да им објасни на своите сограѓани зошто тој не може да 
спроведе закон и власт во рамките на своите овластувања во тоа село и зошто од тоа село 
упорно доаѓаат проблеми и тоа не кога се едните или другите на власт“ (04.06.2008). Инаку и 
„Вечер“ и „Сител“ во овој период инсистираа на тоа дека „меѓународната заедница направи 
дистинкција“, дека инциденти имаше „онаму каде што ДУИ и ДПА своите интереси не можеа 
да ги решат по мирен пат“ и дека „97 или 98% од граѓаните имаат причина да бидат горди на 
својот избор и на своите мирни избори“ (ТВ „Сител“, 04.06.2008). Меѓутоа, во критиката на 
ДУИ се вклучи и „Време“. Весникот суптилно потсети на воинственото минато на лидерот на 
ДУИ, Али Ахмети, но директно ја искритикува партијата во целина поради воинствената рето-
рика меѓу двата круга на гласање. Изјавата на Изет Меџити дека Албанците ќе мора самите да се 
бранат ако државните институции не објаснат кој е организатор и наредбодавец на крвавиот 1-ви 
јуни, е оценета како „закана“ и „воинствена изјава“, но и „своевиден повик за нова војна“, кој 
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потоа партијата се обиде да го ублажи. „Време“ со сарказам оцени дека „ДУИ ќе пукне за мирни 
избори“ и дека „наместо да ја покаже својата политичка зрелост“, партијата со ваквите изјави 
„додава масло на огнот“ (11.06.2008). 

Ако се имаат предвид некои од насловите и содржината на некои од прилозите во деновите 
по 1-ви јуни објавени во „Шпиц“ и „Утрински весник“, се провлекува впечатокот за блага 
поддршка која оди во насока на создавањето слика за ДУИ како партија која, за разлика од ДПА, 
носи помала вина за случувањата на денот на изборите.5 

Весникот на албански јазик „Коха“ во овој период известуваше релативно избалансирано.6 
И ТВ „Алсат – М“ имаше речиси избалансиран однос, иако ДУИ е застапена во 2 прилога повеќе 
отколку нејзиниот ривал ДПА. Дел од јавниот сервис на „МРТВ“, редакцијата на албански јазик 
(„МТВ 2“), немаше еднаков однос кон политичките субјекти, така што во тој контекст ДУИ е 
партијата која е потисната на маргините на известувањето, и покрај многуте причини (настани) 
таа да биде дел од активното и секојдневно новинарско известување. 

Значајно медиумско внимание привлече изјавата (интервјуто) на лидерот на ДУИ, Али 
Ахмети, дадена за грчкиот весник Елефтеротипија, којашто се однесува на спорот со името, 
како и написот за истата тема во Та Неа (16.06.2008 и 10.06.2008). Оцената на „Шпиц“ дека 
„Владата молчи додека потенцијалниот коалициски партнер Ахмети ја лиферува својата 
политичка агенда и партиските ставови, кои предвидуваат што побрзо решение за името“, 
всушност го прогнозираше и лоцираше првиот камен на сопнување по прашањата кои се 
стратешки интерес на Македонија, а кој би се појавил меѓу евентуалните коалициски партнери во 
новата влада („Ахмети и Груевски со две агенди за едно име“, „Шпиц“, 18.06.2008). Не е јасно 
што сакаше „МТВ 1“ да сугерира со својот коментар за објавеното во грчкиот весник Та Неа, 
кога редакцијата истапи со сомнеж за тајминогот и задниината на пораките – „Случајно или не, 
грчка „Та Неа“ денеска, во текст посветен на претстојните преговори за името, пишува дека 
не е исклучено лидерот на ДУИ Али Ахмети да му објави војна на Никола Груевски ако не биде 
вклучен во новата власт. Ова може да доведе и до отцепување на Албанците од северниот дел 
на Македонија и дестабилизација на земјата со непредвидливи последици – пишува атинскиот 
весник“ („МТВ 1“, 10.06.2008). За истите „сомнежи“ весникот „Дневник“, пак, имаше директни, 
јасни и сосема конкретни мислења и ставови: „...Во таа кошница со барања на албанските 
партии експресно ќе биде вметната и наводната голема фрустрација на Албанците поради 
оддалеченоста на земјава од НАТО и аналогно на тоа ќе биде побарано брзо решавање на 
спорот со името, за кое Албанците имаат сосема поинаков сензибилитет од Македонците. 
Несогласувањата на таа тема ќе бидат проследени со недвосмислени закани за федерализација. 
Токму двете партии што длабоко го компромитираа изборниот процес со своето антиевропско 
однесување, ќе наметнат ваква агенда и ќе инсистираат на брзо темпо за нејзина реализација. 
Едната со тоа ќе го закрепи своето опозиционерство, другата ќе го оправдува своето учество 
во власта („СДСМ мора да стане опозиција“, 07.06.2008). 

 
 

                                                 
5 „Касапаната голтна човечки живот“ и „Касапана и во Чаир“, „ДУИ покуса за 50.000 гласови во шестката?“ 
(„Шпиц“, 02.06.2008). Забележливо е и дека во анализираниот период ДУИ по различни поводи доби три 
насловни страници на „Шпиц“ („ДУИ кратка за 50.000 гласови?“, „ДУИ објави победа на прегласувањето“, 
„ДУИ бара место во Владата“, 03.06, 16.06 и 18.06.2008), но и забележителна позиционираност на прилозите 
во кои се известува за реакциите и активностите на партијата, што само го дополнува погоре изнесениот 
впечаток („ДУИ бара Тачи да си оди“, „ДУИ: Тачи иницира убиства“, „ДУИ најави кривична за Тачи“, „ДУИ 
победи, Груевски на потег“, 06.06, 07.06, 11.06 и 17.06.2008). „Утрински весник“, пак, благо го акцентираше 
моралното и пацифистичкото однесување на ДУИ кон и во предизборните и изборните инциденти (“ДУИ 
целиот ден беше на работ на одлуката за напуштање на изборниот процес“, „Ден на демократијата со 
загинат и ранет“, 02.06.2008). 
6 Мала разлика постои само во третманот на еден од највпечатливите настани што се случи на денот на 
изборите. Имено, и „Коха“ како и останатите медиуми, објави извештај посветен на инцидентите и ин-
формацијата за жртвата во општина Арачиново (инаку активист на ДУИ), со таа разлика што повеќето од 
медиумите веста за убиството ја објавија на ударни места, односно во најавите или на првата страница („Коха“ 
тој факт го спомнува во текстот на стр.4, 2.06.2008). 
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Демократска партија на Албанците 
Се забележува намерата на повеќето медиуми на македонски јазик да направат дистинкција 

меѓу партиската припадност на предизвикувачите на инцидентите и етничката зедницата на која 
и припаѓаат. Повеќето медиуми ги поврзуваа предизвикувачите на инцидентите исклучиво со 
политичките интереси на партиите на коишто им припаѓаат. Поретки се случаите кога медиумите 
во прилозите посветени на инцидентите двете партии ги спомнуваат единечно, но и воопштено 
како – „Албанците“.7 

Сепак, од настаните кои се однесуваат главно на ДПА, како покарактеристични можат да 
се издвојат: а) реакциите за изјавите за учеството на заменик-министерот за внатрешни работи од 
редовите на ДПА, Рефет Елмази, во изборните инциденти8, б) спојувањето на ПДП со ДПА, в) 
потсетувањата дека и Али Ахмети и Мендух Тачи пред изборите најавија можни оставки. 

Иако главнината од негативните оцени се однесуваше на сите учесници во инцидентите, 
сепак, критиките кон ДПА стануваа за нијанса посилни, затоа што „касапаната“ беше изјава на 
Мендух Тачи. За некои медиуми може да се каже дека јасно го истакнуваа својот сомнеж за тоа 
на чија страна е вината за овие случувања, имајќи ги предвид некои од пораките на лидерот на 
ДПА, Мендух Тачи, во периодот кога се носеше одлуката за организирање предвремени 
парламентарни избори. За илустрација на тој однос можат да послужат неколку примери: 
весникот „Време“ оцени дека „касапаната“ ветена пред изборите „беше испорачана, и повеќе 
отколку што очекувавме“ (02.06.2008). Прстот уште подиректно е вперен кон ДПА со оцената 
дека „Тачи му ја загорчи победата на Груевски“, кому ќе му биде тешко да ја убеди 
меѓународната заедница дека токму со ДПА треба да коалицира (03.06.2008). Весникот оцени 
дека Ахмети и Тачи ставија „црн печат“ на изборите (02.06.2008) и сугерираше дека Македонија 
не смее да биде нивен „заложник“, но и предупреди дека „Тачи не смее, како Ахмети претходно, 
да дојде на власт со оружје“ (04.06.2008). И „Шпиц“ објави дека „Касапаната голтна човечки 
живот во Арачиново“ и дека има „Касапана и во Чаир“ (02.06.2008). Пренесувајќи ја, пак, 
оцената на шефот на набљудувачката мисија на ОБСЕ/ОДИХР, Роберт Бери, од прес-
конференција, „Шпиц“ во наслов заклучи дека добиваме „Слаби оценки поради Елмази и 
Дервиши“ (17.06.2008). Информирајќи за реакциите по ова сериозно обвинување, „Шпиц“ 
дополнително упати критика која сугерираше на селективност во постапувањето на државните 
органи во врска со изборните инциденти поради тоа што „се уште не поведуваат постапка по 
обвинувањата на ОБСЕ/ОДИХР дека заменик-министерот за внатрешни работи, Рефет 
Елмази, и началникот на тетовската полиција, Фаик Дервиши, учествувале во изборни 
инциденти“ („Рефет Елмази мува не го лази“, 18.06.2008). И „А1“ ја искритикува ДПА, односно 
Тачи и Елмази, со забелешката дека додека „странците ја бараат главата на Рефет Елмази“, 
Тачи „се обиде да го амнестира својот сопартиец“ со образложението дека тој е ослободен од 
партиските и должностите во полицијата (17.06.2008). Инаку, генерално, може да се заклучи дека 
ТВ „Сител“ еднакво ги критикуваше и ДУИ и ДПА, без оглед дали на моменти, во одредени 
прилози, критиките звучат посилно за едната или другата партија (ДУИ и ДПА се искритикувани 
затоа што со престрелките „се остава впечаток во странство дека ситуацијата во Македонија 
не е толку зрела за да земјата ги направи натамошните чекори во евроатланските 
интеграции“, ТВ „Сител“, 02.06.2008). Малку поразличен е односот на „Вечер“, кој оставаше 
впечаток дека прави некакво дополнение на критиките и обвинувањата кон ДУИ, отколку кон 
ДПА. Освен во насловот „ДУИ и ДПА ја посрамотија Македонија“ (02.06.2008), „Вечер“ ја 
спомнуваше ДПА почесто како учесник во инцидентите, додека ДУИ како предизвикувач („Овие 
нè кочат за Европа“ и „ДУИ и ДПА ја посрамотија Македонија“, 02.06.2008). 

                                                 
7 Во тој контекст се истакнуваше: „На Албанците во Македонија сигурно не им е запишано во генетскиот код 
склоност кон правење изборни инциденти. Затоа ниту оваа ниту која било етничка зедница не треба да се 
поистоветува со насилството што го извршија партиски милитанти“ („Сами себе си се потсмеваме“, 
„Дневник“, 04.06.2008). 
8 Инаку, Елмази беше посочен како учесник во инцидентите од страна на Роберт Бери, шеф на набљудувачката 
мисија на ОБСЕ, ОДИХР. Неколку дена подоцна дипломатот Бери со една изјава за медиумите остави впечаток 
како да сака да ретерира од поентата со која претходно ги посочи владините функционери од ДПА во нивната 
улога на носители на одговорноста поради директната вмешаност во инцидентите.  
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Некои медиуми само информативно известуваа за обединувањето на ДПА и ПДП, како и 
тоа дека „Иницијативата била заедничка и дека ќе се реализира во најкус рок, како што 
соопштија лидерите на двете партии“ (ТВ „Канал 5“, 02.06.2008). Меѓутоа „Утрински весник“ 
ги акцентираше реакциите на некогашните основачи на ПДП, коментирајќи дека „нивните 
реакции се остри и осудувачки кон постапката на Вејсели, партијата да ја припои кон ДПА“. 
Како што пренесуваше весникот, „овие поранешни членови најавуваат повторно обновување на 
партијата“ („Старите членови на ПДП се против спојувањето со ДПА“, 04.06.2008). 

Медиумите потсетуваа, но и шпекулираа („дипломатски извори“) дека од лидерите на ДУИ 
и ДПА „се очекува во догледно време да поднесат оставки на челните позиции и да си најдат 
заменици кои ќе можат да ја контролираат ситуацијата на теренот“ (ТВ „Сител“, 
04.06.2008). Потсетувајќи дека и Ахмети и Тачи пред изборите најавија можни оставки, „Сител“ 
оцени дека „останува времето да покаже кој од двајцата лидери нема да дозволи погазување на 
своите изјави“ (04.06.2008). Најавата за оставка на Радмила Шеќеринска беше повод и ТВ „А1“ 
да ги пренесе шпекулациите дека „во постизборните комбинаторики не се исклучува 
демисионирање од позициите и на двајцата лидери на албанските партии“ и дека за нивните 
оставки се врши „притисок“, односно „убедување“ од меѓународниот фактор со цел „да се смири 
тензијата од изборните инциденти“ (03.06.2008). 

Во голема мера односот на „Коха“ кон ДУИ и ДПА е неутрален. По прогласувањето на 
првичните резултати од страна на ДИК, весникот пишуваше за „евентуалното партнерство“ меѓу 
ВМРО-ДПМНЕ и ДПА и за условите под кои тоа би се остварило, при што самиот наслов го 
сугерираше одговорот: „Промената на името и шесте барања, услов за влегување во владата“ 
(6.06.2008). Индикатори за евентуален дисбаланс би можеле да се бараат во тоа што весникот 
објави интервју со почесниот претседател на ДПА, Арбен Џафери, но не објави интервју со некој 
претставник на ДУИ („Џафери: ДУИ, генератор на кризата“, 13-15.06.2008). Весникот не даде 
објаснување дали му е понудено интервју на некој претставник од ривалската ДУИ. Во 
известувањето на ТВ „Алсат – М“ главни теми беа меѓусебните обвинувања на ДПА и ДУИ за 
нерегуларностите и тешките инциденти на денот на изборите, како и за прегласувањето на 15 
јуни. „Алсат – М“ сепак допушти блага критика за едната партија кога коментираше дека „ДПА 
се самопрогласи за победник на изборите во албанскиот блок откако заедно со ПДП освои 14 
пратенички места дедека ДУИ освои 13 претставници во Парламентот“ (3.06.2008). „МТВ 2“ 
ја фаворизираше ДПА, видливо загрозувајќи го правилото за еднаква застапеност и еднакво 
претставување на политичките субјекти. Редакцијата во континуитет ги објавуваше сите јавни 
обраќања на ДПА во врска со изборите, особено обвинувањата на адресата на политичкиот 
противник, но најчесто ја немаше другата страна во конфликтната приказна – ДУИ. 



 

 
Мониторинг на медиумите во Република Македонија 13 
НВО Инфоцентар, јуни 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЗИ 



 

 
Мониторинг на медиумите во Република Македонија 14 
НВО Инфоцентар, јуни 2008  

Интензивност на објавени материјали по медиуми за анализиран период 
За период: 2 – 18 јуни 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“ 18 36 22 25 11 14 25 11 18 9 30 8 227 

2. ДПА 15 18 10 23 9 11 9 22 21 15 18 23 194 

3. ДУИ 15 23 15 19 10 10 13 8 21 17 15 20 186 

4. „Сонце – коалиција 
за Европа“ 7 16 18 15 10 3 7 2 9 3 11 1 102 

Вкупно (по медиум) 55 93 65 82 40 38 53 43 69 44 74 53 709 


