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ПРЕПОРАКИ ЗА МЕДИУМСКОТО 
ИЗВЕСТУВАЊЕ НА ТЕМИ ПОВРЗАНИ СО 
РОДОВИТЕ ПРАШАЊА
Медиумите имаат клучна и општествено одговорна улога во 
промовирањето на родовата еднаквост, во деконструкцијата 
на родовите стереотипи, како и во идентификувањето и 
превенирањето  на родово базираното насилство. 
Различни извештаи на релевантни граѓански организации и 
институции со години укажуваат на недостигот од урамнотежена 
родова застапеност во медиумското известување во 
Северна Македонија, што особено стана видливо во текот на 
пандемијата во 2020 година. Гласовите на жените, како и на 
многу маргинализирани групи, се изгубија во напливот на 
информации и дезинформации поврзани со пандемијата и со 
политичките настани, кои доминираа на медиумската агенда. 
Така, истражувањето на Инстотутот „Преспа“,[1] спроведено 
во 2020 година, покажува дека жените во улога на експертки 
сочинувале помалку од 20% од вкупниот број соговорници во 
дебатните емисии на седумте телевизии на национално ниво, а 
разликата особено била видлива на теми како што се домашна 
и надворешна политика, економија, образование и социјални 
прашања или здравство. Анализата, пак, на Агенцијата за аудио 
и аудиовизуелни медиумски услуги,[2] спроведена во текот на 
изборната кампања во 2020 година, утврдила дека во дневно-
информативните емисии на седумте национални телевизии во 
кои биле анализирани 1.378 прилози за изборната кампања, 
само три се однесувале на родовата тематика. Притоа, во вестите 
поврзани со изборната кампања, кандидатките биле застапени 
само со 10% наспроти кандидатите со 90%, претставничките на 
политичките партии со 4% наспроти партиските претставници со 
96%, носителките на државни функции со 21% наспроти мажите на 
овие позиции со 79%, експертките со 16% наспроти експертите со 
84% и аналитичарките со 18% наспроти аналитичарите со 82%.  
Традиционалните стереотипи во однос на улогите на мажот и 
на жената во семејството и во општеството се рефлектираат врз 
содржините во медиумите, кои понекогаш пренесуваат дури 
и понижувачки слики за жените. Ова понатаму влијае и врз 

1	 	Јордановска,	И.	И	Антовска,	З.	(2020)	„Студија	за	учеството	на	жените	во	политичките	
ТВ-емисии	во	Северна	Македонија“,	Скопје:	2020,	

http://www.prespa-institute.mk/wp-content/uploads/2021/06/NEW_MK_Studija_WOM-
EN-ON-POLITICAL-TV-SHOWS_web.pdf

2	 	Ѓорѓевиќ,	А.	(2021)	„Родот	во	изборната	кампања“,	Скопје:	АВМУ	и	ИДСЦС,
https://avmu.mk/javen-sostanok-25-03-2021/

http://www.prespa-institute.mk/wp-content/uploads/2021/06/NEW_MK_Studija_WOMEN-ON-POLITICAL-TV-SHOWS_web.pdf
http://www.prespa-institute.mk/wp-content/uploads/2021/06/NEW_MK_Studija_WOMEN-ON-POLITICAL-TV-SHOWS_web.pdf
https://avmu.mk/javen-sostanok-25-03-2021/
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улогата на жената во различни општествени области, како што се 
политиката, економијата, па и во секојдневниот живот. Внатре во 
редакциите, можеби бројот на новинари и новинарки е речиси 
изедначен, но затоа на раководните места – од уреднички до 
менаџерски, како и во сопственичките структури, доминираат 
мажите. 
Затоа, особено е значајно да се подига свеста меѓу уредниците, 
новинарите и сите медиумски работници за родовите прашања, 
при што, унапредувањето на знаењата од оваа област, треба да 
биде континуиран и систематски процес во текот на целата нивна 
кариера. Тоа ќе придонесе кон промовирање на принципите 
на родова еднаквост во медиумските содржини, како и кон 
поголема видливост на темите, проблемите и предизвиците што 
се однесуваат на родовите прашања. 
Целите кои се посочени во Истанбулската конвенција,[3] која 
е најзначајниот документ за превенција и борба против 
насилството врз жената и семејното насилство, како и законската 
рамка во оваа сфера[4] во Република Северна Македонија, треба 
да претставуваат основа за унапредување и промовирање на 
родовата еднаквост меѓу сите чинители во општеството. Медиумите 
и медиумските професионалци, пак, почитувајќи ги етичките и 
професионалните принципи кон кои треба да се придржуваат 
во нивната работа, имаат клучна улога во борбата против 
родово базираното насилство и промоцијата на принципите 
на родова еднаквост. Следните препораки може да послужат 
како насоки, првенствено за медиумските професионалци, но 
и за новинарските и медиумските здруженија при евентуални 
дополнувања на етичката рамка за медиумското известување со 
специфичен фокус на родовите прашања. Од друга страна, пак, 
овие препораки може да им бидат од корист и на сите релевантни 
чинители кои работат во областа на унапредување и интегрирање 
на принципите на родовата еднаквост во различни општествени 
сфери.

3	 	Македонија	ја	потпиша	Истанбулската	конвенција	во	2011	година,	а	ја	ратификуваше	
во	2018	година.
4	 	Законот	за	спречување	и	заштита	од	насилство	врз	жените	и	семејното	насилство	
беше	донесен	во	2021	година.	
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НАЦРТ-ПРЕПОРАКИ ЗА МЕДИУМСКО 
ИЗВЕСТУВАЊЕ КОЕ ГИ ВКЛУЧУВА 
ПРИНЦИПИТЕ НА РОДОВА ЕДНАКВОСТ:

	🔵Медиумските организации треба да ги почитуваат 
принципите на родовата избалансираност во редакциите, 
првично на организациско ниво. Жените треба да бидат 
застапени еднакво како и нивните колеги низ целокупната 
„хиерархиска“ структура на медиумот, а особено кога станува 
збор за повисоките работни позиции, како што се уредничките 
и раководните позиции. Родовата избалансираност треба да 
се рефлектира во изедначениот број новинарки и новинари, 
уреднички и уредници и други медиумски работници во 
информативните изданија и во останатите програмски појаси, 
како што се културната, спортската, образованата програма, 
црна хроника итн.

	🔵Новинарите и редакциите во кои работат, треба да имаат 
повисок степен на чувствителност во однос на вклучување на 
родовите прашања во известувањето, бидејќи тие најчесто или 
изостануваат од медиумската агенда или за нив се известува 
на маргините како за „второстепени“ прашања. Поголемото 
вклучување на теми поврзани со жените во информативните 
изданија, но и во останатиот дел од програмата или од 
печатените изданија, ќе придонесе да се „засилат“ гласовите 
на жените, ќе им се овозможи да ги прикажат нивните активни 
улоги во општеството, а со тоа медиумите ќе го поддржат 
нивното учество во општествените процеси. 

	🔵Медиумите треба да имаат конзистентен пристап во нивната 
уредувачка политика за вклучување и покривање теми кои 
се однесуваат на родовите прашања. Наместо инцидентно 
и нередовно известување за теми поврзани со жените, 
како што се актуелни или хронични општествени проблеми 
или специфични поводи, за прашањата кои ги засегаат 
жените потребно е континуирано, ангажирано и сеопфатно 
известување, што ќе вклучува различни новинарски жанрови, 
иницирање нови теми и доследно следење на нивниот развој, 
сè до евентуалната разрешница на случајот или проблемот. 

	🔵Медиумите треба да го применуваат принципот на 
инклузивност во известувањето што подразбира вклучување 
и одразување на различностите не само во рамки на 
една новинарска приказна, туку и во составот на самата 
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редакција, во секој новинарски производ и во секојдневното 
функционирање на медиумот. Ова значи разгледување 
на пошироката перспектива, при што ќе се осигури дека 
различните гледишта што постојат, вклучително и гледиштата 
на жените, се вклучени и соодветно пренесени во која 
било дебата за прашања што се битни за сите членови на 
општеството. Во таа насока, медиумите треба да ги вклучат 
жените како соговорници, експерти, аналитичари во рамки 
на секоја тема или новинарски жанр (прилози/текстови, 
дебатни емисии, репортажи, vox-populi итн.), без оглед 
дали тие се поврзани со родови прашања или не. Притоа, 
известувањето треба да ги следи овие принципи не само во 
нарацијата и изборот на соговорници, туку и во опремувањето, 
односно визуелизацијата на текстовите/прилозите (наслови, 
меѓунаслови, фотографии, инсерти итн).

	🔵Во медиумското известување треба да се промовираат теми 
кои се однесуваат на маргинализирани заедници кои се 
ранливи на родово заснована дискриминација и насилство, 
како што се Ромките, жените од руралните области, жени со 
попреченост, жените жртви на семејно насилство, жените кои 
употребуваат дроги, припадниците на ЛГБТИ-заедницата или 
сексуалните работнички. За некои од маргинализираните 
групи жени најчесто се известува кога се случуваат некои 
негативни појави и ситуации поврзани со нив. Заради 
тоа медиумите и новинарите треба да најдат начин да ги 
промовираат позитивните аспекти поврзани со овие групи 
жени со цел да го свртат вниманието на јавноста кон нив и да 
ја подигнат свеста за проблемите и предизвиците со кои тие 
се соочуваат.

	🔵Исклучително е важно медиумите и новинарите да 
користат феминитиви каде што е можно, како и соодветна 
терминологија кога известуваат за теми што се однесуваат 
на родовите прашања. Во таа насока, треба да внимаваат и 
да не користат изрази, зборови, слики или видео-материјали 
или, пак, да претставуваат контексти со кои што се создава 
стереотипна слика, се шират предрасуди или дискриминација 
за жените во општеството. 

	🔵 Традиционалните и онлајн-медиумите и новинарите кои 
работат во нив, не треба да продуцираат и шират говор 
на омраза, дискриминација и дезинформации на родова 
основа. Во случаи кога медиумот пренесува туѓи изјави кои 
содржат говор на омраза, има обврска внимателно да го 
пренесе кажаното и притоа да се огради, да го осуди и да 
ги обезличи туѓите изјави, со што нема да приднонесе кон 
репродуцирање на овие негативни појави. 



9

	🔵Со оглед на тоа што најголем дел од медиумите имаат свои 
страници и на социјалните мрежи преку кои ги пренесуваат 
своите содржини, тие наедно треба да оневозможат 
евентуално продуцирање или ширење на говорот на 
омразата, дискриминацијата и дезинформациите од страна 
на корисниците кои коментираат на објавите на медиумските 
страници. Заради тоа е потребно медиумите да ги филтрираат 
објавите на корисниците кои продуцираат или шират говор на 
омраза, дискриминација и дезинформации на родова основа.

	🔵Преку известувањето за теми поврзани со жените или 
при пренесувањето на информации од други медиуми, 
новинарите треба да внимаваат да не придонесуваат 
кон двојна дискриминација на жените, особено кога 
известуваат за жени и девојчиња жртви на семејно насилство, 
сексуално насилство или вознемирување, жени-жртви на 
трговија со луѓе и слично. Новинарите треба да избегнуваат 
сензационалистичко известување, без непотребно откривање 
на лични податоци, фотографии или други информации кои 
можат да го загрозат идентитетот на жртвата.

	🔵Во известувањето за вакви случаи, новинарите треба  да 
вклучат информации за обврската на институциите итно 
и соодветно да реагираат и да преземат соодветни мерки 
против сторителот, но и да ја заштитат жртвата преку 
механизмите кои им се на располагање. 

	🔵Во кризни времиња особено, медиумите и новинарите 
треба почесто да ги вклучуваат во известувањето жените 
кои се лидерки и експертки во соодветната област или кои 
се на позиции да носат одлуки, со цел да придонесат кон 
создавање слика за жените како за некој што има општествена 
моќ, наместо како за жртви на кои им е потребна помош. Тоа 
ќе придонесе кон поголема видливост на жените, наспроти 
маргинализирање и потиснување на нивните гласови во 
дневно актуелните теми во кои вообичаено доминираат 
мажите.

	🔵При известување од политички процеси, како што се 
избори на пример, потребно е ревидирање на практиките 
на медиумите со што ќе се овозможи воведување на 
родовата перспектива во емисиите/прилозите/текстовите. Ова 
подразбира дека медиумите треба да им обезбедат еднаков 
пристап на женските и на машките кандидати за политички 
функции во медиумското претставување, при што ќе се 
обидат да ги вклучат гледиштата и мислењата, подеднакво 
и на жените и на мажите, во однос на прашања поврзани со 
изборите.
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	🔵Потребно е да се унапредува соработката меѓу медиумите 
и новинарите со граѓанските организации во насока 
на континуирано следење и алармирање за теми кои се 
поврзани со родовите прашања. Медиумите треба да ги 
користат експертизата, ресурсите и контактите на граѓанските 
организации со нивните конституенти што ќе води кон 
сеопфатно, урамнотежено и суштинско извесување и содавање 
различни медиумски содржини. Граѓанските организации, 
пак, треба често и на редовна основа да ги алармираат 
медиумите, да иницираат кампањи за подигнување на јавната 
свест или да иницираат едукативни програми поврзани со 
родовите прашања. На тој начин, медиумите и граѓанските 
организации ќе можат заеднички да направат притисок до 
институциите за промоција и заштита на правата на жените и 
за превенција на родово базираното насилство.

	🔵Потребни се континуирани обуки за новинарите и 
претставниците на граѓанските организации во чиј фокус би 
биле родовите прашања. Новинарите на овој начин би можеле 
да ги продлабочат своите знаења и да се „специјализираат“ 
за оваа област, додека, пак, претставниците на граѓанските 
организации би се информирале подобро за  процесите на 
создавање вести и логиката на фукционирање на медиумите, 
со што би можеле да имаат полесен и поефикасен пристап до 
нив. 

	🔵Медиумите и медиумските организации треба да ја зајакнат 
поддршката за новинарките и да воспостават механизми 
за  ефективно постапување во случаи на закани, сексистички 
навреди и говор на омраза, уцени, насилство и сл. упатени кон 
нив. На тој начин не само што навремено ќе се алармираат 
надлежните институции да постапуваат, туку ова прашање 
ќе ја подигне свеста на јавноста која треба да биде најголем 
заштитник на новинарите. 

	🔵Медиумите треба да се вклучат во едукативни кампањи и 
кампањи за подигнување на јавната свест што се однесуваат 
на промовирање еднаквост и недискриминација кон жените.

	🔵Редакциите треба да воспостават внатрешни правила или 
да усвојат кодекси или практики кои ќе се однесуваат на 
евентуално сексуално вознемирување на новинарките и 
другите вработени во медиумите на работното место.
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	🔵Професионалните медиуми, медиумските организации и 
граѓанскиот сектор треба да иницираат активности (кампањи, 
обуки, различни настани) за подобро информирање на 
граѓаните околу механизмите за пријавување случаи на 
неетичко и непрофесионално известување за родови 
прашања и родовобазирано насилство до Советот за етика 
во медиумите на Македонија и до Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги кога станува збор за 
радиодифузни медиуми. 

	🔵Агенцијата за аудиовизуелни услуги, како и граѓанските 
организации кои работат во областа треба да спроведуваат 
редовна анализа на рекламните содржини што се пласираат 
во медиумите, со што би можеле да влијаат врз јавна свест на 
публиката, да алармираат и да го превенираат стереотипно 
или дискриминирачко претставување на жената преку 
медиумите. 

	🔵Поддршка на можностите за еднаков кариерен развој на 
новинарките или медиумски работнички, особено во сучаи 
кога  се враќаат од породилно отсуство или боледување, но и 
во текот на целиот работен ангажман во одредени медиуми.  
Со ова на новинарките ќе им се овозможи стекнување на 
вештини и знаења со кои ќе бидат квалификувани и ќе можат 
да напредуваат на работните позиции.  

	🔵Медиумите и граѓанските организации, институциите и 
други засегнати страни можат да формираат „коалиции“ 
или мрежи за соработка, информирање, алармирање, но и 
заедничка акција поврзана со актуелните појави и трендови 
од аспект на родовите прашања. 

.  
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