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ВО ОДБРАНА НА ЗАГРОЗЕНИТЕ МЕДИУМСКИ СЛОБОДИ
Без плурализам, односно без право на различност, не може ни да се замисли отвореното општество. Плурализмот е невозможен во
општества во кои слободата на говорот е монополизирана привилегија на власта и нејзините поддржувачи, платеници и послушници.
Слободата на говорот е укината во општества во кои власта ја злоупотребува својата моќ да ги замолчи непослушните медиуми кои со
своето постоење го загрозуваат постигнувањето на нејзиниот сон: дисциплинирана едноумна и едногласна јавност.
Во деведесеттите години на минатиот век, на преминот од еднопартиски во повеќепартиски систем, Фондацијата отворено општество – Македонија
издвои милиони американски долари за надминување на монополизираната состојба во медиумскиот простор и обезбедување
медиумски плурализам. Грантот во износ од 728.000 американски долари го овозможи отворањето на втората рото-печатница во
државата, Европа 92 во Кочани. Приватната телевизија А1, беше поддржана со грант од речиси половина милион американски долари.
Приватниот весник Дневник беше помогнат со бескаматен заем и грант. И уште десетици печатени и електронски медиуми...
Се чинеше дека медиумскиот плурализам е обезбеден. Но, вооружениот судир во 2001 година одново ја наметна потребата од поддршка
на медиумите заради обезбедување на објективно информирање на граѓаните за кризата која се закануваше со поделба на државата.
Во средината на првата деценија на 21 век верувавме дека постигнатиот степен на плурализам во медиумите не може веќе да биде
загрозен, така што буџетот на медиумската програма почна да се намалува. Во 2009 година беа доделени само три гранта, во вкупен
износ од 39.364 евра.
Но, со упадот на власта во телевизијата А1 и подоцнежното затворање на А1 и весниците Време, Шпиц и Koha e Re, Фондацијата се соочи
со предизвикот да реагира на загрозувањето на веќе остварениот медиумски плурализам. Управниот одбор одлучи да го употреби
делот од буџетот за 2011, 2012 и 2013 година наменет за непредвидени кризи. Со оглед на тоа што власта го засили својот притисок
врз медиумите кои беа надвор од нејзина контрола, што беше констатирано и од неколку странски владини и невладини институции,
Фондацијата го зголеми својот буџет за грантови за медиумите и тој во 2013 година е десет пати поголем од оној во 2009 година.
Задушувањето на медиумските слободи од страна на власта ја принуди Фондацијата одбраната на медиумските слободи да ја врати
на врвот од своите програмски и буџетски приоритети.

Грантови за медиуми доделени во 2013 година
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Вкупни буџети за доделени грантови на медиуми

Јануари – декември 2013
Јануари – април и јули-декември 2013
Јануари – јуни 2013
Февруари – мај 2013

26.406 €
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Декември 2013 и јануари 2014
Февруари –април 2013
Ноември 2013 – ноември 2014
Јули 2013 – декември 2013
Ноември 2013 - декември 2014

Сега очекуваме пратеникот на ВМРО-ДПМНЕ
Александар Николовски со пратеничко прашање
да побара отчет од премиерот Никола Груевски:
Кои медиуми и со колку буџетски пари
директно и индиректно, со огласи и кампањи, ги
финансирала власта во 2013 година? Премиерот
ќе има повеќе од две и пол минути детално
да одговори на прашањето на пратеникот, а
пратеникот ќе ја исполни својата обврска да ја
контролира извршната власт!

