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ИЗБОРИ 2016 МОНИТОРИНГ НА ИНФОРМАТИВНАТА ПРОГРАМА НА МРТ1

ИЗБОРНА КАМПАЊА
ВО МОНИТОРИРАНИОТ ПЕРИОД, ВО ДНЕВНИК 2 НАЈМНОГУ ПРОСТОР ДОБИЈА ВМРО-ДПМНЕ,
ДУИ, СДСМ, КОАЛИЦИЈАТА ЗА ПРОМЕНИ И ПРАВДА И ДПА, А ПОТОА СЛЕДАТ ВМРО ЗА
МАКЕДОНИЈА, ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЈА, АЛИЈАНСА ЗА АЛБАНЦИТЕ, БЕСА И ЛЕВИЦА.

НАЧИН НА ИЗВЕСТУВАЊЕ
Најавите на прилозите, како и тонот на известување на новинарите се
неутрални и информативни, но селективниот пристап продолжи во овој
период.
Во известувањето за ВМРО-ДПМНЕ секојдневно се пренесуваат нападите
и обвинувањата на адреса на опозицијата. Владејачката партија ги
обвинува СДСМ и Зоран Заев за прекројување територии, креирање
пучеви и поделби, „кршење на кичмата на Македонија“, а се заканува и
со „бришење“ на опозицискиот лидер од политичката сцена.
Во прилозите, пак, за СДСМ новинарите не пренесуваат ниту еден
одговор, порака, или критика упатени директно до ВМРО-ДПМНЕ и
нејзиниот лидер, Никола Груевски.
Ваквиот начин на постојана селекција и филтрирање на информациите
што им се пренесуваат на граѓаните, го нарушува балансот во
известувањето и оди во полза на владејачката ВМРО-ДПМНЕ.

КЛУЧНИ ПОРАКИ НА
ПАРТИИТЕ ВО ВЕСТИТЕ
СДСМ планира стабилен економски развој, а се залага и за „темелни
реформи на виталните институции“, „правда за сите“ и „враќање на
слободата и демократијата“.
ВМРО-ДПМНЕ, покрај нападите врз опозицијата, бара 63 пратенички места
заради надминување на политичката криза и ветува бројни економски
мерки.
ДУИ и ДПА им порачуваат на албанските граѓани да не гласаат за малите
партии, а бараат и економска рамноправност за Албанците.
ДУИ се залага за консензуално одлучување во институциите, а ДПА за
заменик-премиер Албанец со право на вето.
Коалицијата за промени и правда предлага реформи во судството,
конфискација на украдениот имот, намалување на администрацијата и
на пратениците.
ВМРО за Македонија главно порачува дека „ВМРО-овците се враќаат во
својата матична партија“.
Левицата се залага за правата на работниците и Ромите.
Либералната партија укажува на нерационалното трошење.
Алијансата за Албанците бара рамноправен регионален развој, како и
Беса која посочува на нерегуларности во избирачкиот список онаму каде
што живеат претежно Албанци.

ДРУГИ ЗАСТАПЕНИ ТЕМИ
Редовно се застапени активностите на
граѓанскиот сектор, случувањата
во синдикалното организирање и во
судството, работата на СЈО.

Јавниот сервис известуваше и за текот на акцијата
„Ден на дрвото“. Начинот на информирање беше
афирмативен и поддржувачки.

Да го погледнете целиот извештај кликнете овде.

