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Г

раѓански објектив е проект за транспарентни и одговорни политички
процеси, преку поддршка и популаризација на граѓанското новинарство,
јакнење на јавната свест, граѓанско образование и активизам на
граѓанките и граѓаните за човекови права, слобода на изразување,
демократија и слободни избори. Ова е проект кој обезбедува обука и
можности за граѓаните да учествуваат, да набљудуваат и известуваат за
настани кои им се важни ним, нивните локални заедници и процесите на
локално и национално ниво. Овој проект прерасна во значајна алатка за
граѓаните да ги потсетуваат властите и функционерите за нивната обврска да
бидат транспарентни и одговорни.
Зад ЦИВИЛ се две успешни години на имплементација на проектот Граѓански
објектив. Извршена е обука на стотици активни граѓанки и граѓани од различни
профили и од сите заедници во земјата (преку 500 досега) за граѓанско
новинарство, човекови права, медиумска писменост, мониторинг, како и за
вештини за известување. Методологиите и пристапот, тестирани во проектот
„Граѓански објектив“, исто така, се инкорпорирани и во други проекти на
ЦИВИЛ.
Граѓанските новинари ширум светот имаат огромна моќ. Благодарение на
достапната технологија и интернетот, тие имаат можност да ги откриваат
злоупотребите на властодршците, како и да придонесат кон зајакнување на
слободата на изразувањето. Ако до пред некое време моравме да чекаме
корумпираните медиуми и уредници да објавуваат застрашувачки прилози за
кршењето на човековите права, најчесто без успех, сега тоа можеме самите
да го сториме, со помош на нашите паметни телефони и социјалните мрежи.
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Денес, граѓанските новинари снимаат кратки видео записи со видливост
што лесно го надминува тиражот на весниците или публиката што ги следи
популарните телевизии.
Соработката меѓу граѓанските организации и граѓан(к)ите е исклучително
значајна. Граѓанските организации и граѓан(к)ите треба да станат едно. Како и
секогаш, ЦИВИЛ се потпира на таа сораборка со цел да дојде до информации и
стории за она што навистина се случува во општеството.
Иако ЦИВИЛ имаше само 300 набљудувачи на парламентарните избори
во 2016 година, одѕивот што доаѓаше од целата земја и придонесот на
граѓанските новинарки и новинари ја направија мисијата на ЦИВИЛ многу
поголема и повлијателна. Изборното набљудување на ЦИВИЛ, исто како и
следењето на состојбата на човековите права, претставува заедничка мисија
на тимот на организацијата и големиот број активни граѓанки и граѓани, без
оглед на нивната етничка, верска или политичка припадност или социјален
статус.
Тимот на ЦИВИЛ, исто така, со гордост потврдува дека самата организација
ја одразува Македонија со сета нејзина различност и ужива огромна доверба
и поддршка од граѓан(к)ите низ целата земја. ЦИВИЛите ги вложуваат
сите напори за да ја оправдаат таа доверба, секојдневно. Во овие стресни
времиња за земјата и регионот, кога точноста на информациите е повеќе од
потребна, информациите и прилозите се достапни токму поради храброста и
посветеноста на граѓанските новинарки и новинари.
Граѓанското новинарсто се презентира и доближува до сите изборни
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Граѓанското
новинарство ги
урна границите
поставени од
политичките и
финансиските
структури на моќ
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набљудувачи на ЦИВИЛ (300 набљудувачи беа акредитирани од страна на
Државната изборна комисија за предвремените парламентарни избори во
2016). Тие беа поттикнати да ги користат овие вештини во текот на нивната
работа како набљудувачи. Поттикнавме и голем број организации низ земјата
да го следат успешниот пример на ЦИВИЛ, како и да ги советуваат своите
членови да земат учество на семинарите за обука и другите активности во
9

Доделувањата на наградите за граѓанско новинарство секогаш се добро посетени настани
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проектот. Некои навистина го сторија тоа.
Некои медиуми во земјата, вклучувајќи ги и традиционалните, конечно ја разбраа
вредноста на граѓанското новинарство како извор и како ресурс и ги вклучија
на различни начини во нивното програмирање, вклучувајќи ги и оние слични на
нашите. Овој проект, како што е случај и со други проекти на ЦИВИЛ, ги претставува
напорите на организацијата успешно да интервенира таму каде што многу други
не успеваат. Една од причините за успехот на нашите проекти е вистинската и
искрената посветеност на членовите на тимот на организацијата, сплотени како
еден, да создадат и поддржат граѓански ориентиран медиумски ресурс за развој
на демократското општество во кое се бара одговорност од политичарите и
функционерите. Покрај тоа што стекнуваат нови вештини или развиваат нови,
учесниците во проектот „Граѓански објектив“, исто така, добиваат можност да го
подобрат своето знаење за човековите права, изборите и политичката култура,
а имаат и можност да работат на терен, заедно со исклучително искусниот тим
на ЦИВИЛ. Некои од нив ги вклучуваме во тимот на ЦИВИЛ, додека многу од нив
остануваат активни поддржувачи и членови на мониторинг тимовите низ целата
земја, или се приклучуваат на други организации за да го пренесат единственото
искуство на ЦИВИЛ.
БИТНО Е ДА СЕ РАЗБЕРЕ И ПРИФАТИ: Граѓанските новинарки и новинари
придонесуваат кон создавање на слободни и независни медиуми и се залагаат
за транспарентни и одговорни политички процеси во чувствителни времиња
за земјата. Откако ЦИВИЛ го воведе граѓанското новинарство во следењето на
човековите права и изборите, јавноста е алармирана, а исто така и прекршителите.
Кршењето на човековите права и слободи не е повеќе невидливо - јавноста за тоа
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може лесно и веднаш да дознае, преку прилозите на граѓанските новинарки и
новинари.
Цензурата и самоцензурата станаа безвредни алатки на оние што сакаат да
ги контролираат информациите и јавното мнение. Граѓанското новинарство ги
урна границите поставени од политичките и финансиските структури на моќ
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и отвори нова ера во ширењето на информации низ медиумите и граѓанскиот
простор. Доколку некој уредник одлучи да спречи објавување на одреден
прилог, истата информација подготвена од активист може за неколку секунди
да стане вирална. Понатаму, традиционалните медиуми трпат многубројни
пречки. Тие се побавни од граѓанските новинарки и новинари. Ова се должи на
вистинскиот повик на медиумите да обезбедат висок квалитет и релевантност
на медиумските содржини. Но, доцнењето е најчесто последица на сложените
процедури и притисок. Активист (граѓански новинар) со паметен телефон во
раката е осамен воин во интернет џунглата, ослободен од влијанија и притисок,
изнесувајќи ги фактите и вистината на виделина.
ЦИВИЛ го препозна моментумот и понуди уште една значајна предност во целата
приказна. Граѓанските новинари, активистите и свиркачите добија безбеден
простор за нивните прилози, сигурни дека нивните стории ќе бидат поддржани
и обработени од страна на професионален тим и - што е многу важно - нивниот
идентитет ќе биде заштитен. Анонимноста е особено значајна за оние кои може
да се соочаат со одмазда од работодавачите или насилните поединци и групи во
заедницата.
Во време кога институциите се сé уште нестабилни, а владеењето на правото е
на кревки основи, прилозите на граѓанките и граѓаните кои се свесни и активни,
претставуваат драгоцено средство за општеството и создаваат услови за учество
на граѓаниките и граѓаните во процесот на донесување одлуки и развојот на
демократијата како целина. Затоа што граѓанското учество не започнува со
легислативна мерка, туку со вистински напор да се воведе како конзистентна и
долготрајна политика и пракса!
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Националистички протести во Скопје, 2017

ОПКРУЖУВАЊЕ НА
ПРОЕКТОТ
ИЗВЕШТАЈ
ЗА СОСТОЈБИТЕ

Р

епублика Македонија страдаше од долготрајна деструктивна политичка криза.
Политичката криза беше прекината со неколку безбедносни предизвици,
меѓуетнички и меѓурелигиозни тензии и инциденти, политичко насилство,
како и социјална и економска состојба која се стеснуваше во земјата. Земјата
страдаше од заробување на државата, особено изразена од 2008 година. Изборите
во декември, 2016 година, донесоа промена на владата која се заокружи по пет
месеци, по долга низа настани и насилство што дополнително можеше да ја влоши
целокупната ситуација во земјата.
Самиот процес на формирање на новата влада беше пропратен со жестока кампања
од страна на опозицијата, пораст на национализмот, како и насилен упад во зградата
на парламентот на 27 април, кога се изврши обид за убиство на неколку пратеници,
вклучувајќи го и животот на политичките лидери на, сега владејачката, СДСМ и на
Алијансата за Албанците.
Предизвиците не се надминати. Во текот на првата половина од 2017 година, се
забележува дека политичките и финансиските центри на моќ сé уште ја држат
земјата заробена на повеќе начини, особено на локално ниво. Ова можеше и требаше
да биде очекувано. Државата и сите нејзини институции, целокупната економија,
15

како и општеството и медиумите се третирани како приватна сопственост на тесен
круг на луѓе. Ваквото однесување на центрите на моќ е исклучително тешко да се
искорени. Треба да се вложат огромни напори и време за да се излечи земјата од
широко распространетата политичка корупција и за да се направат институциите
ефикасни, ориентирани кон граѓаните, транспарентни и одговорни.
Наследството на македонската млада демократија е прилично мрачно. Полицијата,
инспекциите и судството беа главните алатки што се користеа за
заплашување и вршење притисоци. Тие институции беа првата
линија на одбрана за високите политички, бизнис и медиумски
моќници. Денес, голем број од нив се осомничени за сериозни
криминални дела, за злоупотреба на власта, прислушување на
огромен број граѓани, корупција и изборни измами, откако започна
истрагата на Специјалното јавно обвинителство во 2015 година.
Заробувањето на државата доведе до сериозно и континуирано
кршење на човековите права, како и до систематска
дискриминација. Говорот на омраза и јавната стигма против
активистите за човекови права и независните интелектуалци беа
широко распространети и сé уште се присутни во јавниот дискурс.
По доаѓањето на новата влада, постои тренд на говор на омраза и
против актуелната влада и против поддржувачите на претходната
Бруталниот напад на лидерот на Алијансата за Албанците снимен
влада, што сега, пак, претставува нов предизвик за кревките
на безбедносните камери; доставено до ЦИВИЛ од свиркач
политички процеси во земјата.
Со затворањето или со сериозната корумпираност на медиумите, како и со
притворот на новинари, партијата која што ја водеше претходната власт сериозно ја
погоди слободата на изразување. Злоупотребата на власта, структурното насилство
и изборните измами станаа очигледни и докажани карактеристики на земјата.
Честите предвремени изборни процеси, исполнети со сериозни нерегуларности
и изборни измами, кои сега се под истрага на Специјалното јавно обвинителство,
16

Полицијата,
инспекциите и
судството беа
главните алатки
што се користеа
за заплашување
и вршење
притисоци. Тие
институции беа
првата линија
на одбрана
за високите
политички, бизнис
и медиумски
моќници.

дополнително ја влошија состојбата. Политичката корупција, структурното
насилство и дискриминаторните политики и практики беа широко распространети и
малку е веројатно дека лесно ќе исчезнат по смената на власта.
Во изминатите неколку години, ЦИВИЛ бележи зголемен број на случаи на
притисоци и напади врз новинари, активисти за човекови права и врз оние кои не се
истомисленици со главните политички центри на моќ. Сето ова доведе до сериозно
влошување на состојбата со човекови права во земјата и влијаеше на секојдневниот
живот на граѓанките и граѓаните.
Стеснувањето на граѓанскиот простор продолжи понатаму, не оставајќи никакви
можности за граѓанско учество и слобода на изразување кои се гарантирани со
Уставот на земјата и со меѓународните стандарди. Состојбата со граѓанското
општество и медиумите е катастрофална и остави длабоки поделби меѓу луѓето
17

Стеснувањето
на граѓанскиот
простор продолжи
понатаму, не
оставајќи никакви
можности за
учество на
граѓаните,
граѓанска
инволвираност
и слобода на
изразување кои
се гарантирани
со Уставот на
земјата и со
меѓународните
стандарди.
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воопшто, а е генерирана од однесувањето на медиумите, кои во голем дел се под
контрола на поранешните владејачки партии и нивните бизнис соработници.
Помал број медиуми беа под значително влијание на опозициските партии и не
успеаја да го избегнат ризикот да станат некритични апологети на новата влада.
Така, просторот за пренесување слободни и независни информации во јавноста
остана прилично тесен. Информациите ги замени пропаганда од двете политички
завојувани страни во земјата. Стигматизацијата и јавното дискредитирање
претставува секојдневна рутина кај медиумите и социјалните мрежи. Ова е јасна
илустрација за тоа колку е длабоко поделено општеството, поради долготрајното
криминално однесување на поранешните владејачки партии и мошне слабите
капацитети на останатите политички и општествени структури за обнова на
демократијата и владеењето на правото во земјата.
Сé на сé, многу е тешко да се сретнат граѓански активности и медиумски содржини
во земјата кои се потполно независни од политичко мешање. Граѓанското општество
и медиумите имаат намалени можности за обезбедување објективни информации за
да послужат како граѓански едукативен ресурс за конструктивна размена и дијалог
во општеството. Општеството има потреба од вистински граѓански ориентирани,
целосно отворени, објективни и слободни граѓански и медиумски платформи за да
придонесат кон надминување на долготрајните превирања во земјата.

ДОБРИ ПРАШАЊА
И УШТЕ ПОДОБРИ
ОДГОВОРИ
Q&A
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то претставува граѓанско новинарство? Зошто граѓанско новинарство?
Што се постигнува со граѓанско новинарство? Како граѓанските новинари
можат да придонесат за транспарентни и одговорни политички процеси? Како ќе
постигнете точност и ќе ги пополните празнините и недостатоците од граѓанското
новинарство? Како се справувате со самоцензурата и стравот од негативните
реперкусии од активизмот и граѓанското новинарство? Зошто граѓанското
новинарство се разви толку брзо и е насекаде распространето?
Овие прашања и многу други често им се поставуваат на нашите тимови на терен,
на семинари и работилници, или преку месинџер и е-пошта... Тоа се одлични
прашања што ја предизвикуваат нашата работа и секојдневно нè поттикнуваат
двапати да го провериме квалитетот на нашата работа. Да почнеме од почеток...
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Што претставува граѓанско новинарство?
Постојат голем број дефиниции за граѓанско новинарство. Ние, во
ЦИВИЛ, имаме тековна и жива дискусија за тоа како да се дефинира
граѓанското новинарство. Иако темата е отворена за натамошна
дискусија, заради целите на семинарите за обука и работилниците, ја
имаме усвоено следнава дефиниција:
Граѓанското новинарство претставува алтернативна форма на
известување заснована врз активизам, како граѓански одговор
на недостатоците на традиционалниот медиумски простор. Се
заснова врз новинарска практика, но користи алтернативни облици
на изразување, а легитимноста ја извлекува од лични или групни
искуства и ставови на очевидци или учесници на настани и процеси.
Граѓанското новинарство е водено од мотиви и идеали што
произлегуваат од граѓанските барања за демократија и слобода на
изразување. Тоа е новинарство во рацете на граѓан(к)ите што имаат
активна улога во процесот на прибирање информации, анализа и
ширење вести, информации и ставови.
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Зошто граѓанско новинарство?
Првенствено, затоа што можеме и сакаме да ги промениме начините на кои
традиционалните медиуми ги третираат вестите и публиката. Граѓанските новинарки
и новинари не заработуваат од нивните активности во областа на информирањето.
Тие сакаат да го подобрат општеството! Затоа, тие бараат простор да се изразат и
да ја информираат јавноста за настани од нивна гледна точка. Во повеќето случаи,
граѓанските новинар(к)и се најблиску до настаните, па дури и дел од нив. Иако ова
може да доведе до одредени проблеми во однос на точноста и објективноста, сепак,
прилозите на граѓанските новинар(к)и низ светот се првиот контакт со реалноста на
настаните.
Што се постигнува со граѓанското
новинарство?
Граѓанските новинар(к)и најбрзо ги пренесуваат вестите од местото
на настанот. Граѓанските новинар(к)и произведуваат директни,
нецензурирани, независни содржини, вести, информации и мислења.
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Како граѓанското новинарство може да придонесе
за транспарентни и одговорни политички процеси?
Луѓето често ги интересира која е врската меѓу граѓанското новинарство и
политичките процеси, особено во делот на транспарентноста и одговорноста.
Еве која е врската. Граѓанските новинар(к)и се насекаде. Тие се очевидци или
дел од постапки и дејствувања на властите, институциите, политичките партии
и функционерите врз дневна основа. Граѓанските новинар(к)и се свесни дека
можат да снимаат и да објавуваат различни ситуации, а функционерите се свесни
дека нивните постапки и однесување можат да бидат јавно изнесени. Така, тие се
мотивирани да обезбедуваат подобри јавни услуги и да бидат потранспарентни во
извршувањето на нивните должности.
По две години имплементација на проектот „Граѓански објектив“, со гордост
можеме да истакнеме дека властите во денешно време се повеќе свесни – не само
околу фактот дека нивните постапки може да се набљудуваат, да се снимаат и да
се објавуваат, туку и за самите прекршоци. Или - со други зборови, некои навики
и практики што се сметаа за „нормални“ во минатото, сега се сметаат и на нив се
гледа како на прекршоци. Користење на службени возила за приватни активности
или активности на политичките партии, на пример. Користење на канцелариските
телефони за партиска мобилизација. Мобилизирање на подредените за партиски
настани. Сите овие и многу други постапки сега се предмет на набљудување и јавно
изложување поради граѓанските новинар(к)и.
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Како ќе постигнете точност и како ќе ги пополните празнините
и недостатоците на граѓанското новинарство?
Вистина е дека повеќето медиумски теоретичари и академци
имаат тенденција да ги негираат квалитетите и вредностите на
граѓанското новинарство, особено критикувајќи го за недостатокот
на објективност, точност, употреба на извори на информации,
квалитет, недостиг на професионализам, итн. Па, пред да го
оспориме овој став со прашања за точноста и други недостатоци на
традиционалните медиуми и професионалните новинари, можеме да
наведеме некои предности што ги имаат граѓанските новинари. Еден
од најочигледните факти е тоа што граѓанските новинари се побрзи
од традиционалните. Понатаму, тие не зависат од комплицирани
процедури за објавување. Граѓанските новинар(к)и го имаат својот
паметен телефон со камера и можат да снимаат и објавуваат
видеосодржини од настаните (речиси) истовремено како што се
одвиваат и настаните. Што е најбитно, известувањата на граѓанските
новинар(к)и се заснова врз идеали и потреби да се подобри
општеството. Тие не зависат од центрите на моќта, ниту имаат
потреба да ги повлечат своите прилози поради услуга или страв.
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Како се справувате со стравот од негативните реперкусии
од активизмот и граѓанското новинарство?
Ова е прашање што е од многу големо значење за нас, во ЦИВИЛ.
Ние внимателно ја обработуваме секоја информација што
пристигнува во нашето електронско сандаче. Свесни сме дека некои
автори на видеозаписи не сакаат да го откријат својот идентитет.
Исто така, се грижиме да не го откриваме идентитетот на изворите,
особено ако тоа води кон откривање на идентитетот на граѓанските
новинар(к)и. Ја обезбедуваме можноста да се биде анонимен
и се грижиме за нашите извори. Доколку одреден материјал
е чувствителен, на граѓанските новинар(к)и може да им биде
непријатно да го постираат преку нивните онлајн-профили. Преку
нашиот проект се обезбедува можноста тие, во соработка со нашиот
тим, да го обработат материјалот, да го прикријат идентитетот, да ја
верифицираат сторијата и да ја објават на медиумската платформа
на организацијата. И сето тоа без притисок од кој било центар за моќ
што може да претставува пречка за комерцијалните медиуми. Ова,
исто така, го зголемува влијанието на секој прилог на граѓанските
новинар(к)и.
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Зошто граѓанското новинарство се разви толку
брзо и е толку распространето?
Ова е едноставно. Импресивниот развој на интернетот, што се одвива со
гигантски чекори во многу краток временски период, обезбеди услови за
брз развој на граѓанското новинарство. Паралелно со тоа, социјалните
мрежи создадоа вистинска и конкретна средина за непречено и
нецезурирано ширење на медиумски содржини и пораки. Накратко, развојот
на комуникациите и технологиите (мобилните телефони, компјутерите
и софистицираниот софтвер по достапни цени) овозможија развој на
граѓанското новинарство.
Кои се ризиците од граѓанското новинарство?
Граѓанските новинар(к)и се ранливи поради недостигот на обука и свест за ситуациите,
што често претставува ризик за нивниот живот. Тие често ја занемаруваат личната
безбедност кога документираат и известуваат за нереди, природни катастрофи или други
настани. Ова е една од областите што треба да се подобри, а ние обрнуваме внимание
на ова прашање на нашите семинари и работилници со граѓан(к)и заинтересирани за
граѓанско новинарство и активизам.
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ЦИТАТИ
Нашата слобода зависи од слободата на
печатот и таа не може да се ограничи, а да не
се изгуби.
Томас Џеферсон
Кој ги контролира медиумите, го контролира
умот.
Џим Морисон

Со технологијата и социјалните
медиуми и граѓанското
новинарство, секое камче што не
беше свртено, сега е превртено,
осветлено и ставено на ТВ.
Елзи Ли Грандерсон

Слобода на печатот, ако воопшто нешто
значи, значи слобода да се критикува и да се
спротивставува.
Џорџ Орвел
Слободата на печатот не е само значајна за
демократијата, таа е демократија.
Волтер Коронкајт
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Издаваштвото е бизнис, но
новинарството никогаш не беше,
а и во суштина не е бизнис. Ниту
пак е професија.
Хенри Робинсон Лус

ГРАЃАНСКИТЕ НОВИНАРИ
НАВИСТИНА ПРАВАТ
ПРОМЕНА!

Г
ВЛИЈАНИЕ

раѓанските новинарки и новинари чии прилози беа објавени од страна на
ЦИВИЛ, поттикнаа огромен интерес во македонската јавност во повеќе
наврати. Воедно, прилозите на граѓанските новинар(к)и побудија и брза
реакција од страна на некои институции во обид да се решат прашања
поттикнати од самите граѓански новинари. Постојат многубројни примери
каде што институциите реагирале на прилозите доставени до ЦИВИЛ, и тоа во
областите на јавните набавки, социјалната правда, политиката, полициското
постапување и низа други области.
Граѓанските новинарки и новинари создаваат промена!
Кога еден граѓански новинар испрати видео и фотографија од градежни
работници што работеа за време на топлотниот бран во Скопје, властите
реагираа. Министерството за труд и социјална политика казни над 80
фирми, од кои 64 градежни фирми и 13 земјоделски фирми. Ова значително
придонесе кон подобрување на некои аспекти на работничките права во
летото 2017 година. И тоа само со еден видеоприлог на граѓански новинар.
За време на изборите, граѓанските новинари известуваа за голем број
27

Градежни работници работат за време на топлотниот бран, лето, 2017

Граѓански новинар уапсен; фотографија од граѓански новинар, јули, 2017
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нерегуларности, кршењето на правото на глас и на
изборниот молк, поткупот на гласачите, злоупотребата
на малолетници и многу други прашања во рамките на
тензичните изборни процеси што земјата континуирано
ги доживува. Извештаите на граѓанските новинарки и
новинари придонесоа за седум од осум приведувања
на осомничени лица за поткуп на гласачи во текот на
предвремените парламентарни избори во декември
2016 година. Ова вклучуваше директори на јавни
претпријатија и еден градоначалник.
Кога граѓански новинар сними видео од незаконско
апсење на демонстранти во Скопје, на крајот од
јуни, Министерството за внатрешни работи веднаш
реагираше. Четири полицајци беа санкционирани за
злоупотреба на службената должност.
Спортската сала во градот Крушево беше запоставена
од страна на властите, сé додека еден граѓански новинар
не направи серија фотографии од ова јавно место.
Општинските власти започнаа со реновирање на салата
веднаш откако фотографиите беа постирани на нашата
веб-страница „Граѓански објектив“ (www.clp.mk).
„Двегодишно дете-питач е жртва на системот“ е назив на
текст заснован на прилог на граѓански новинар. Детето
беше вратено кај својата мајка откако текстот беше
објавен, по интервенција на социјалната служба.

Маја Ивановска, ЦИВИЛ, на јавна презентација со исклучително внимание од медиумите

Кучиња скитници на депонија близу Охрид, 2017

Верска индоктринација на деца, 2017
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Фотографии и видеозапис од нерегистрирана градинка
во Скопје, која вршеше религиозна индоктринација
на деца, не само што предизвика жестоки реакции на
социјалните мрежи, туку влијаеше и врз министерствата
за труд и социјална политика, за образование и за
внатрешни работи. Работењето на градинката веднаш
беше прекинато, додека Министерството за внатрешни
работи започна истрага и за други можни вакви субјекти.
Граѓанските новинар(к)и го привлекоа вниманието
на јавноста во однос на објектите за управување со
отпадот во Охрид и Струга, кои беа лошо управувани
и претставуваа извор на загадување и опасност
од ширење болести. Улични кучиња и мачки беа
исфрлени сред ваквите објекти. Некои од нив умреа во
сообраќајот, обидувајќи се да избегаат оттаму. Откако
прилозите на граѓанските новинар(к)и беа објавени,
директорот на претпријатието за комунална хигиена
во Охрид поднесе оставка, додека општинските власти
ветија дека ќе ја подобрат состојбата со управувањето со
отпадот во овие градови.
И списокот со примери продолжува. Граѓанските
новинари секојдневно ги постираат своите наоди на
социјалните мрежи, го привлекуваат вниманието на
институциите и властите, поттикнуваат јавна дебата и
придонесуваат кон промени во општеството.
Продолжете така!

Информативен штанд, Скопје, 2017

Врнежливо е... Не е битно, ајде да поставиме информативен штанд, да се запознаат луѓето со граѓанско новинарство.

ГРАЃАНСКИ ОБЈЕКТИВ
во АКЦИЈА
П
ИЗВЕШТАЈ ЗА
АКТИВНОСТИТЕ

роектот „Граѓански објектов“ допре до огромен број луѓе, надминувајќи ги
сите наши очекувања. ЦИВИЛ продолжи да обезбедува поддршка и обука за
граѓанките и граѓаните заинтересирани за граѓанско новинарство. Одржавме повеќе
семинари и работилници отколку што планиравме, со повеќе учесници отколку што
предвидовме. Организиравме седум регионални семинари, и тоа во Битола, Велес,
Струмица, Струга, Штип и Скопје, со вкупно 177 учесници.
На заинтересираните граѓан(к)и што не успеаја да присуствуваат на семинарите им
беше дадена можност да присуствуваат на еднодневни работилници. Одржавме
шест работилници за 6-10 учесници во Велес, Битола, Тетово, Штип, Гостивар и
Кавадарци, со вкупно 51 учесник.
Покрај предавањата и работилниците спроведени од тимот на ЦИВИЛ (Џабир
Дерала, Синиша Станковиќ, Маја Ивановска, Биљана Јордановска, Дехран Муратов,
Ермин Климента, Моника Талеска, Петрит Сарачини, Марија Теговска и неколку
други), наградени граѓански новинари и активисти од различни делови од земјата,
кои доаѓаат од различни заедници, исто така, одржаа презентации, споделувајќи го
нивното сопствено искуство за граѓанско новинарство. Врвни експерти, како што
се Сашо Орданоски, експерт за комуникации и политички аналитичар, Александар
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Биљана Јордановска, ЦИВИЛ, Семинар за граѓанско новинарство во Велес

Програмата за
обука со семинари
и работилници
вклучуваше вовед
во основите на
изборниот систем,
на човековите
права и слободи,
видеоактивизмот,
граѓанското
новинарство,
пишувањето вести и
практичната работа
на терен.

Новакоски, правен експерт, Петрит Сарачини, експерт за медиуми, како и
реномирани професионални новинари и сниматели обезбедија стручна поддршка за
збогатување на програмата за обуки на ЦИВИЛ.
Програмата за обука со семинари и работилници вклучуваше вовед во основите на
изборниот систем, на човековите права и слободи, видеоактивизмот, граѓанското
новинарство, пишувањето вести и практичната работа на терен. Понатаму, на
семинарите и работилниците во детали зборувавме за вредностите и етиката,
исцртувајќи линии меѓу сензационализмот и точното, непристрасно, професионално
и етичко известување.
Погодивте, не секогаш беше лесно да се одржи објективноста во земја каде што
демонстрантите што бараат правда и човекови права беа, всушност, соочени
со силно вооружени и милитаризирани полициски сили. Сепак, на граѓанските
новинарки и новинари и активисти обучени преку проектот им беше кажано строго
да ги следат принципите на неутралност, да презентираат исклучиво факти, како
и да се воздржуваат од коментари во известувањето. Во спротивно, пристрасните
содржини автоматски беа одбивани и не се објавуваа на медиумската платформа на
ЦИВИЛ.
Во рамките на проектите за мониторинг на предвремените парламентарни избори,
ЦИВИЛ обучи 300 набљудувачи. Сите беа накратко запознаени со проектот
„Граѓански објектив“ и со граѓанското новинарство. Со други зборови, овој проект
стана дел од поширокиот систем на техники и методологии на ЦИВИЛ.
Прилозите на граѓанските новинари беа темелно разгледани од страна на
проектниот тим на ЦИВИЛ, во процес во кој, за жал, многу од нив не беа земени
предвид, поради тоа што не ги исполнуваа критериумите на проектот. Ние не сме
строги кога се работи за квалитетот на снимањето, но секако сме строги кога
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зборуваме за содржини и пораки.
Сите материјали што ги исполнија критериумите на проектот
и влегоа во конкуренција ја поминаа процедурата за
конзистентност и верификација на фактите, од кои повеќето
беа проверени на терен од тимот на ЦИВИЛ. Избраните
материјали беа детално разгледани од тричлена комисија,
која носи одлука за петте победнички прилози во двомесечен
награден циклус. Повеќето од наградените прилози од
граѓанските новинар(к)и беа влијателни и предизвикаа
позитивни реакции на поддршка од јавноста и институциите.
Јавна презентација во Старата скопска чаршија, 2017

Семинар за граѓанско новинарство во Битола
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Повеќето успешни видеозаписи и извештаи беа објавени
на медиумската платформа на ЦИВИЛ, вклучувајќи ги и
порталите за вести www.civilmedia.mk (на македонски јазик),
www.drejt.mk (на албански јазик), како и на веб-страницата на
проектот www.clp.mk (ЦЛП е кратенка за проектот „Граѓански
објектив“, а веб-страницата се објавува на три јазици:
македонски, албански и англиски).
Проектниот тим и поддржувачите на ЦИВИЛ се мошне
активни онлајн, главно преку Фејсбук страниците на CIVIL.
MK и CITIZEN.JOURNALISTS.MK, но исто така и на Твитер и
други онлајн-канали. За секој настан (семинар, доделување
награди, јавни повици, итн.) претходно се креираше Фејсбук
настан, е-банер и други онлајн-содржини. Сите одобрени
видеосодржини се поставени на YouTube каналот CIVIL.MACEDONIA на ЦИВИЛ, или на Soundcloud аудиоканалот CIVILRADIOMK. Неодамна е лансирана нова веб страна за објавување
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Доделување награди за граѓанско новинарство

на видео и аудио содржини, што претставува нов медиум
што ќе ја зголеми видливоста и на прилозите на граѓанските
новинарки и новинари: www.rtvcivil.mk.
Сето ова беше создадено за да се обезбедат услови и
безбеден простор за граѓанските новинар(к)и, но и за
професионалци, на кои ќе им се овозможи да го реализираат
правото на изразување и слободата на медиумите во земјата.

Подготовка за јавна презентација во Битола

Семинар за граѓанско новинарство во Велес
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Друго, мошне битно, постигнување на проектот е фактот што
многу други медиуми во земјата постојано цитираат или
повторно објавуваат медиумски содржини и информации
поврзани со проектот. Национални телевизии, весници, и
интернет медиуми редовно присуствуваат на доделувањата
на награди што ги организира ЦИВИЛ, или едноставно ги
споделуваат нашите медиумски содржини на нивните канали.
Конечно, ЦИВИЛ обезбеди обуки, награди и безбеден простор,
а за возврат, граѓанските новинар(к)и обезбедија креативна
сила за професионалниот тим на ЦИВИЛ. Многу стории што
се објавени се, всушност, засновани врз информации од
граѓански новинар(к)и. Истражувањата и истражувачките
извештаи често се инспирирани од активностите на
граѓанските новинар(к)и во одредена област. Ние не
можеме да бидеме присутни насекаде, без разлика колку и
да сме мобилни. Активните граѓан(к)и со паметен телефон
во нивните раце се тие што го обезбедуваат импулсот за
општествено одговорните медиумски професионалци.

Инспиративни предавања на д-р Сашо Орданоски

Зошто едноставно не го нарекуваме новинарството само
„новинарство“ – збор што граѓаните, аматерите, мрежите,
дистрибутерите и професионалците можат да го разберат?
Новинарството може да се „практикува“ на различни начини,
и речиси од секого. Не морате дури ни да бидете граѓанин
ниту професионалец, можете да бидете странец, па дури и
вонземјанин од вселената. Но сепак се согласувам со вашиот
целокупен ритам: новинарството не е некој ексклузивен
клуб; тоа е нешто што има многу облици, вклучувајќи ги и
сите оние што ги опишавте.
Макс Калехоф

Ги признавам проблемите, но го поздравувам развојот на
„аматерскиот новинар“, слично на „независниот научник“
од 18 век, кој толку многу направи за унапредување
на знаењето. Сметам дека новинарството минува низ
„реформски момент“. Со тоа мислам дека интернетот има
влијание врз новинарството, исто како што печатарската
преса влијаела врз црквата – луѓето ја заобиколуваат
„светата“ власт на новинарот на истиот начин како што Лутер
тврдеше дека поединците може да имаат непосредна врска
со Бога, без посредништвото на свештеникот. Интернетот
ги има отстрането посредниците во други индустрии, зошто
новинарството да биде имуно на таквата појава?
Кенет Нил Какиер

Цитати
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На презентација за резултатите од проектот

КРАТОК ВОДИЧ ЗА
ГРАЃАНСКИ НОВИНАРИ
Б
NOTA BENE

идете свесни за ситуацијата, каде и да одите. Како што секогаш сте свесни дека можете
да направите смешна фотографија или видео од себеси или вашите пријатели, исто така,
можете да размислите како да снимите настани или ситуации што можат да придонесат за
позитивна промена во заедницата во која живеете или во општеството воопшто.
Некои основи правила треба да се усвојат и да се запомнат. Ова претставува краток
водич за граѓански новинари и за сите оние што се заинтересирани да прават фотографии и
видеозаписи. Дури и најискусните професионалци прават грешки. Во овој дел ќе се обидеме
да ги наведеме најважните правила и грешки што секогаш треба да ги имате предвид. Па
да ги прескокнеме натамошните инструкции и веднаш да почнеме.
Кога сакате да направите фотографија или видео:
Внесете се во ситуацијата. За нас, добра фотографија или видеозапис не значи техничка
перфекција, туку добра тема и контекст. И ништо друго. Сосема јасни фотографии или
видеа не мора да значат дека се секогаш најдобри.
Меѓутоа, обидете се да го избегнете нередот во кадарот. Исфрлете го сето она од кадарот
што не претставува дел од вашата информација или порака. Приближете се или зумирајте
колку што е потребно или колку што ви дозволуваат перформансите на уредот.
И не заборавајте: бидете безбедни!
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Познавајте ја вашата камера
Битно е да знаете што можете да направите со вашиот уред, како и неговите ограничувања.
Одвојте време за да се запознаете со перформансите на вашата камера (телефон) и за тоа
како можете да ја користите за вашите активности како граѓански новинар.

Држете ја камерата /телефонот мирно
Битно е раката да ви е мирна, но никогаш не се откажувајте и да не е така. Можете да купите
троногалка или „селфи-стапче“. Можете да користите и други работи за да не се тресе
телефонот/камерата: ѕид, маса, ограда... стојте мирно, земете воздух и почнете да снимате.
Важно е да се приберат информации, а не кадар со совршен квалитет.

Користете природна светлина
Избегнувајте да користите блиц. Блицот може да ги упропасти деталите и точноста што
може да бидат значајни за вашата сторија. Исто така, блицот може да привлече внимание,
што не ви е потребно за потребите на вашата активност. Но, користете блиц ако имате
контрасветлина.

Правилото на третини
Правилото на третини ви помага правилно да го поставите кадарот. Снимката треба да си ја
замислите како да е поделена на третини, така што ќе добиете девет идентични сегменти.
Додека го снимате видеото или додека фотографирате, држете ги битните предмети покрај
овие линии или во близина на пресеците на линиите. Кршење на правилото може, исто така,
да донесе интересни резултати.
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11 СОВЕТИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ЗАПОМНИТЕ
Празна батерија
Полна мемориска
картичка
Мешање на копчињата
Прекумерен зум/пан
Композиција
Вклучување ефекти
Отпечаток на датум
Звук
Бидете фокусирани
Бидете активни
Споделете

Празна батерија

Проверете дали вашата батерија е секогаш наполнета. Наполнете ја батеријата на крајот
на денот и започнете го денот со наполнети батерии. Екстерните батерии за полнење се
практични. Но, и тие треба да се наполнат.

Полна мемориска картичка

Доколку е можно, празнете ја мемориската картичка секој ден. Можеби ќе треба да го
сортирате материјалот секојдневно или колку што ќе биде неопходно. Пожелно е да имате
резервна мемориска картичка.

Мешање на копчињата за снимање и за стенд бај

Ах! Да, тоа е истото копче. Значи, може да се случи да снимате кога не сакате, а да
прекинете со снимање кога, всушност, треба да снимате. Тоа навистина е лапсус.
Внимавајте секогаш да го имате притиснато копчето за вистинската намена. Не снимајте си
ги чевлите, снимајте го настанот.

Прекумерен зум / пан

Секоја камера има ограничувања, особено оние на мобилните телефони. Не користете го
зумот, особено кога фотографирате од далечина. Може да резултира со матна слика. Истото
се случува и кога се користи пан. Прекумерниот пан може да ја уништи снимката, дури и да
е направена со професионална камера.
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Композиција

Има многу што да се каже за составот, но во оваа пригода, за почеток, доволно е да се
запомни дека не треба да се остава премногу простор над или под предметот. Користете го
Правилото на третини. Кога снимате настан, најдобро е предметите да ви се во третина на
кадарот, или во и околу втората половина. Треба да е јасно што се случува.

БИДЕТЕ
ФОКУСИРАНИ
БИДЕТЕ
АКТИВНИ
СПОДЕЛУВАЈТЕ

Вклучување ефекти

Не вклучувајте никакви ефекти. Со ова може да се уништи и квалитетот и веродостојноста
на тоа што го документирате.

Отпечаток на датум

Снимањето со отпечаток на датум на сликата/снимката е сосема непотребно. Секоја
дигитална снимка има свои метаподатоци, вклучувајќи датум и време кога таа е направена.

Звук

Кога снимате надвор, ветрот може да го уништи звукот на вашата снимка. Обидете се да го
заштитите микрофонот со вашето тело.

Бидете фокусирани

Може да се случи да ја пропуштите акцијата бидејќи снимавте нешто друго. Треба да бидете
фокусирани на тоа што сакате да го документирате. Кога сте таму, настаните нема вас да ве
чекаат. Секундите често многу значат. Бидете присутни со телото и со умот.
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Бидете активни

Бидете активни. Кога сте надвор, бидете подготвени да снимите видео или да направите фотографија за она што се случува околу
вас. Откако ќе започнете да снимате со вашата камера, не исклучувајте ја веднаш по завршувањето на настанот. Понекогаш
може да бидете многу задоволни од вашата снимка и веднаш по завршувањето на настанот да ја исклучите камерата. Тоа
можеби е грешка. Оставете ја вашата камера активна барем уште неколку секунди. И размислите да направите уште неколку
снимки наоколу.

Споделувајте

Не заборавајте да го дистрибуирате материјалот. Доколку заборавите да го споделите тоа што сте го документирале, тоа е исто
како никогаш и да не сте го направиле тоа. Снимката треба да ја споделите веднаш штом е готова. Доколку сте имале некои
сомнежи претходно, сега е едноставно: го имате проектот „Граѓански објектив“ на располагање.
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ПОГЛЕД ВО ВНАТРЕШНАТА
СТАТИСТИКА НА ЦИВИЛ
П

роектот „Граѓански објектив“ прерасна во еден од највиралните и успешни
проекти во земјата, а преку големата поддршка од заедницата собравме
огромен број материјали и информации за општеството.
Лично, имав сомнежи за тоа каков ќе биде приемот видеозаписите и
фотоматеријалите во очите на пошироката јавност, но мошне изненаден
сум од одговорот. Огромно задоволство е да се види како овие аматерски
фотографии и видеозаписи се споделуваат и за нив се коментира, а некои
дури и се појавуваат во вечерните вести на телевизиски станици.

ЕРМИН КЛИМЕНТА

Кога започнавме, морам да признам дека бев малку вообразен – имајќи
понапредно техничко искуство и образование во областа на информациската
технологија – бев убеден дека ќе има мал број прегледи поради таквиот
квалитет и недостигот на професионализам.
Меѓутоа, овие видеозаписи и фотографии беа интересни, правилно
документирани, актуелни и најважно од сè – беа создадени од обични граѓани,
и тоа успеа!
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Нашите статистики
од Фејсбук
покажуваат дека
нашите постови
во истиот период
ги погледнале
8.140,931 пати.
Неверојатно!
Оваа бројка од
над 8 милиони е
повеќе од четири
пати поголема од
населението на
нашата земја.

Сето тоа ме наведе да ја преиспитам мојата работна етика, учејќи многу
во текот на спроведувањето на проектот и навистина тоа беше извонредно
искуство.
Тука би сакал да споделам некои статистички податоци за различните
социјални медиуми и интернет-сообраќајот што се одвиваше во текот на
проектот (1 октомври 2016 – 30 септември 2017).
На пример, само од нашиот YouTube канал во наведениот период имаме
835.000 минути гледаност, што преставува речиси две години (1 година и 215
дена) време на гледаност.
Исто така, на YouTube имаме речиси половина милион прегледи во
истиот период како и раст од 7,26 % во овој сектор, 25 % поголем раст во
претплатничката стапка, 48 % раст во стапката на лајкови и над 91 % од
нашите видеа кои се користат во плејлисти.
Нашите статистики од Фејсбук покажуваат дека нашите постови во истиот
период ги погледнале 8.140,931 пати. Неверојатно! Оваа бројка од над 8
милиони е повеќе од четири пати поголема од населението на нашата земја.
Само видеата од една од нашите Фејсбук страници (CIVIL.MK) биле
прегледани 1.157,681 пати. Овие бројки се неверојатни, немам што да
додадам.
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