„ДЕСОРОСОИЗАЦИJАТА“
ВО МЕДИУМИТЕ
Мониторинг на 16 медиуми, март – ноември 2017

Обjавени содржини по месеци
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Обjавени содржини по медиуми
Медиумите блиски до ВМРО-ДПМНЕ обjавиjа 80% од вкупниот
броj текстови односно во просек обjавуваа 3 прилози дневно, а во
првите 4 месеци, овоj просек се искачуваше и до 6 прилози дневно.
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1 Дневник престана да излегува во
jуни 2017 година.
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Медиумите блиски до ВМРО-ДПМНЕ, заедно со оваа партиjа и инициjативата
СОС, водеа жестока „црна“ кампа а против ор Сорос, Фондациjата Отворено
општество Македониjа, гра анските организации, активистите, УСАИД,
амбасадорот на САД во Македониjа, ес Беjли и др.
Според овие медиуми, наjголеми неприjатели на
Македониjа се ор Сорос, неговата фондациjа
и гра анските организации.
Наjголемиот дел од прилозите
обjавени во медиумите блиски
до ВМРО-ДПМНЕ беа анонимни
и често пати еден ист текст беше
реобjавуван во различни
портали и весници.
Критичките медиуми, пак, претежно ги обjавуваа реакциите и демантите на
нападнатите страни, а редовно информираа и за текот на инспекциите
и истрагите врз гра анските организации, иницирани и оркестрирани од
страна на поранешната власт.

Пресек на наjчестите обвинува а
во медиумите блиски до ВМРО-ДПМНЕ
Пред формира ето на новата влада

Сорос jа дестабилизира
Македониjа, а
ФООМ и гра анските
организации се
генератори на
политичката криза.

По формира ето на новата влада

УСАИД финансирал
државен удар во
Македониjа преку
гра анските
организации.

Сорос jа убива
демократиjата
во Македониjа
и го корумпира
македонското
општество.

СДСМ и Сорос вршат
притисок
врз судството.

Гра анските
организации го
поттикнале обидот
за убиство на ексминистерот Тодоров.

Сорос стои зад
пале ето на Народната
канцелариjа на
претседателот Иванов.

СДСМ е политички
експонент на Сорос.

Сорос, преку САД влиjае врз
составува ето нова влада

Сорос има монопол врз гра анскиот
сектор и дава милиони долари
за плати на активистите.

Сорос го финансирал
прислушува ето во Македониjа.

Тиранската платформа е дело на Еди
Рама, а е нарачана од Сорос.

Сорос кумува на менува е на
унитарниот карактер на државата.

Сорос го финансира СДСМ
со американски пари

Сорос, преку гра анските активисти,
влезе во владата на Заев.

Власта преку невладините
oрганизации поткупува гласачи
за локалните избори.

Реформаторите во ВМРО-ДПМНЕ се
поддржани и промовирани со пари на
Сорос и УСАИД.

Гра анските активисти се платеници
на Сорос и во Шарената револуциjа
учествувале само за да добиjат
место во власта.

СДСМ и Сорос водат
кампа а за бегалците.

www.nvoinfocentar.mk

