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Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ), на
седницата одржана на 15 јули 2021 година, врз основа на примена жалбa од Мартин
Тасевски за интернет – порталот „Експрес.мк“, ја донесе следната:

ОДЛУКА
ЖАЛБАТА СЕ ОТФРЛА КАКО НЕОСНОВАНА

Интернет - порталот „Експрес.мк“ со текстот насловен „Кој е позагрозен: Геј заедница
или лицата со попреченост“ не ги прекршил професионалните и етички стандарди.
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ЖАЛБА
До извршната канцеларија на Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ), на 28
јуни 2021 година, Мартин Тасевски поднесе жалба за текстот со наслов „Кој е позагрозен: Геј
заедница или лицата со попреченост“, објавен на 27 јуни 2021 година, на интернет порталот „Експрес.мк“ (www.expres.mk).
Во жалбата се наведува дека текстот содржи говор на омраза, дискриминација и мешање на
факти и мислење, вест и коментар, односно дека Кодексот на новинарите е прекршен во
членовите 10 и 13.
Подносителот на жалбата додава дека говорот на омраза, покрај тоа што причинува
повреди на достоинството на лицата на кои се однесува, исто така претставува и говор кој
може да предизвика нарушување на јавниот ред и мир или да доведе до насилство.

ОДГОВОР НА МЕДИУМОТ
Извршната канцеларија на СЕММ, во согласност со членот 14 од Правилникот за работа на
Комисијата за жалби, по приемот и разгледување на жалбата, стапи во контакт со интернет порталот „Експрес.мк“ и побара да се изјасни по однос на наводите на жалбата. Медиумот
не одговори на наводите на жалбата.

ОДЛУКА НА КОМИСИЈАТА ЗА ЖАЛБИ
Комисијата за жалби утврди дека жалбата е НЕОСНОВАНА и со мнозинство гласови одлучи
дека нема прекршување на Кодексот на новинарите на Македонија.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ОДЛУКАТА
На седницата на 15 јули 2021 година, членовите на Комисијата за жалби ги разгледаа
наводите на жалителот и извршија увид во спорната содржина.
Комисијата, најнапред, утврди дека се работи за текст кој пренесува порака на активистка за
правата на лицата со попреченост, објавена на социјалната мрежа „Твитер“.
Членовите на Комисијата се согласија дека се работи за чувствителна тема, која е од јавен
интерес и отвора сериозна дилема за важни општествено – социјални прашања. Без да се
впушти во оценка на тенденцијата на новинарскиот производ, Комисијата се согласи дека
објавената содржина не е насочена против ЛГБТИ популацијата.
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Став на Комисијата е дека самата објава може да придонесе кон развивање на јавна дебата
и да се наметнат прашања за две различни групи на маргинализирани луѓе и за нивото и
обемот на правата кои ги ужива едната или другата ранлива група.
Комисијата оцени дека информацијата од „Експрес.мк“ не е најдобро обработена и дека
медиумот наместо само дословно да ја пренесе пораката на активистката можел да ја
искористи како повод да отвори повеќе прашања во насока на подобро разбирање и
објективизирање на темата. Но, во исто време, Комисијата сметаше дека веста е оправдана,
и може и треба да поттикне релевантна јавна дебата. Во случајов, Комисијата не најде
елементи да констатира говор на омраза, дискриминација и мешање на факти и мислење,
вест и коментар, на кои упатува жалителот.
Во овој контекст, Комисијата потсетува дека медиумите се одговорни и за пренесување на
искажаното на социјалните мрежи, зашто со нивното објавување, таквите содржини
добиваат јавност. Затоа, медиумите мораат да направат јасна проценка пред воопшто да
објават сензитивни содржини, да покажат соодветна дистанца, да се оградат или да ги
осудат, доколку е потребно.
Кога известуваат за проблемите на различните групи и заедници во општеството, онлајн
медиумите ќе пристапуваат крајно внимателно, ќе употребуваат коректна и
стандардизирана терминологија и нема да употребуваат навредливи коментари или изрази
со кои несвесно ќе ги создаваат или ќе ги засилуваат стереотипиите за нив.

* * *
Во согласност со наведеното, Комисијата одлучи како што е погоре наведено.
Во работата на Комисијата учествуваа членовите Мирче Адамчевски, Сефер Тахири, Мери
Јордановска, Теофил Блажевски, Лилјана Пецова – Илиеска, Ердем Ахмет и Димитар
Мицев.
Се обврзува интернет - порталот „Експрес.мк“ (www.expres.mk), во согласност со
членот 18 од Деловникот за работа на Комисијата за жалби, да ја објави оваа одлука.

Со почит,
Совет за етика во медиумите на Македонија
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Претседател на Комисијата за жалби
Мирче Адамчевски

