Ден 1: понеделник, 11 октомври 2021
ПОЧЕТОК

КРАЈ

НАСТАН

 Регистрација и кафе за добредојде на учесниците со физичко присуство
 Поврзување на ZOOM за онлајн-учесниците (споделување на пристапниот
линк)

9:00

9:30

9:30

9:35

Говор за добредојде
 Тереза Рибеиро, претставничка на ОБСЕ за слобода на медиумите

9:35

9:55

Воведни излагања
 Н.Е. Еди Рама, премиер на Република Албанија
 Н.Е. Виченцо Дел Монако, шеф на Присуството на ОБСЕ во Албанија

10:15

Главен говор
 Џули Посети, глобалнa директоркa за истажувања при Меѓународниот
центар за новинари

10:00

10:15

11:45

Сесија I:
Дезинформации и квалитетно истражувачко новинарство
Со дезинформациите што сè повеќе се шират со огромни димензии во регионот на
Југоисточна Европа, квалитетното истражувачко новинарство се соочува со голем
предизвик во овој регион. Дезинформациите ја поткопуваат довербата на јавноста
во професионалното и квалитетно новинарство како и во неговата улога во
демократските општества - што дополнително се засилува во време на криза, како
што е сегашната пандемија на COVID -19. Довербата на јавноста во медиумите се
базира на точни, непристрасни и проверени факти. Посветеноста кон основните
новинарски принципи за правичност и фактичност е од суштинско значење за да се
изгради кредибилитет во медиумите, претставувајќи важен лек против
дезинформации.
Оваа панел-сесија ќе овозможи подобро разбирање на прашањето за
дезинформациите и нивните изворни причини, ризиците поврзани со нив и улогата
што новинарството може да ја одигра во нивното спречување. Покрај тоа,
панелистите ќе дискутираат за иницијативи и практики во регионот за решавање на
оваа закана за плуралистичкиот медиумски пејзаж, како офлајн така и на Интернет,
а ќе предложат и решенија за неговото понатамошно подобрување.
Модератор: Андреј Рихтер, постар советник, Канцеларија на претставникот на ОБСЕ
за слобода на медиумите
Панелисти:
 Милка Тадиќ Мијовиќ, претседателка, Центар за истражувачко известување,
Црна Гора
 Сара Кларк, шефица за Европа и Централна Азија, ARTICLE 19
 Елиза Спиропали, министерка за односи со Парламентот, Албанија
 Бардил Јашари, основач и извршен директор, Фондација Метаморфозис,
Северна Македонија
 Кристина Воко, извршна директорка, Балканска истражувачка репортерска
мрежа, Албанија
 Милован Николиќ, помошник уредник, FakeNews Tragač
П&О

11:45

12:15

Кафе пауза

12:15

13:45

Сесија II:
Безбедност и услови за работа на новинарите

Безбедноста на новинарите - суштински предуслов за слободата на медиумите и за
остварување на универзалното право на слобода на изразување - продолжува да
биде една од најгорливите грижи во регионот на Југоисточна Европа. Физички и
вербални напади, закани преку Интернет и заплашување новинари, особено кога се
известува за јавни собири и се насочени кон новинарки, создаваат клима на страв и
цензура и имаат директен застрашувачки ефект врз слободата на медиумите.
Финансиските пречки, недостатокот на сигурност при работа и социјалните
придобивки дополнително ги отежнуваат условите за работа на новинарите во
регионот. Тековната пандемија COVID-19 дополнително ги влоши целокупните
услови за работа, особено за хонорарните новинари и независните медиуми.
Оваа втора сесија ќе понуди подетален увид во регионалните трендови и тековните
предизвици поврзани со безбедноста и работните услови на новинарите, со лични
сведоштва на двајца новинари кои работат во регионот. Тука ќе се истакнат
најдобрите практики и напори за решавање на тешката ситуација на новинарите и
пречките со кои се соочуваат во извршувањето на нивните новинарски активности и
нивното право на слобода на изразување, офлајн и на Интернет, во контекст на
сегашната здравствена криза.
Модератор: Рикардо Гутиереш, генерален секретар, Европска федерација на
новинари
Панелисти:
 Лејла Турчило, професорка, Факултет за политички науки, Универзитет на
Сараево, БиХ
 Михајло Јововиќ, Главен уредник во весникот „Вијести“ и претседател на
Комисијата за мониторирање истраги за напади врз новинари, Црна Гора
 Веран Матиќ, основач и претседавач, Асоцијација на независни електронски
медиуми и член на Постојаната работна група за безбедност на новинарите,
Србија
 Драган Секуловски, извршен директор, Здружение на новинари на
Македонија
 Блерјана Брино, коосновачка и извршна директорка, Центар за наука и
иновација за развој, Албанија
Сведочења:
 Драган Бурсаќ, независен новинар
 Јелена Зориќ, новинарка, Инсајдер ТВ
П&О

13:45

15:00

Ручек

15:15

16:45

19:00

20:30

Додатен настан за адресирање на обидите за замолчување на новинарките на
Интернет (погледнете ја одделната покана и агенда)

Приемна вечера на конференцијата
Место: Рогнер хотел

Ден 2: вторник, 12 октомври 2021
ПОЧЕТОК

КРАЈ

8:45

9:15

9:15

10:45

НАСТАН

 Регистрација и кафе за добредојде на учесниците со физичко присуство
 Поврзување на ZOOM за онлајн-учесниците (споделување на пристапниот
линк)
Сесија III:
Жени новинарки и жени медиумски менаџери
Инклузијата на жените и еднаквата застапеност во медиумскиот сектор е важна
не само за да се обезбеди правото на жените за слобода на изразување и
нивната можност да обезбедуваат јавни услуги, туку и за промовирање на
разновидноста и плуралноста во медиумите, кои се од суштинско значење за
просперитетна медиумска средина во демократско општество. Бидејќи
медиумите имаат трансформативна улога во обликувањето перцепции за родот
во општеството, тие исто така можат да придонесат за промовирање на
основните човекови права во општествата, вклучително и оние на жените.
Оваа панел сесија има за цел да обезбеди платформа за дискутирање на
тековните професионални предизвици и родово-специфични ризици со кои се
соочуваат новинарките во регионот на Југоисточна Европа. Панелистите ќе
разменат искуства, вклучувајќи лични сведоштва од две новинарки кои работат
во регионот и ќе споделат позитивни практики и иницијативи за промовирање на
родовата еднаквост во медиумскиот сектор. Покрај тоа, панелистите ќе дадат
препораки како да се решат постојните празнини, со цел да се обезбедат
разновидни и родово-балансирани редакции како и да се подобри состојбата на
новинарките во регионот.

Модератор: Кларис Пастоли, заменик шефица на Присуството на ОБСЕ во
Албанија
Панелисти:
 Борка Рудиќ, генерална секретарка, Здружение на новинари на БиХ
 Розета Тасе, главна уредничка, Албаниан дејли њуз
 Кристина Озимец, претседателка, Пларформа за истржувачко новинарсво
и анализа, Северна Македонија
 Алис Тејлор, kо-уредник на Exit.al и соработник во Коалицијата за жени во
новинарството
 Снежана Милошевиќ, генерална секретарка, Асоцијација на локални
независни медиуми „Локал прес“, Србија
 Брикенда Реџепи, заменик главна уредничка, Коха диторе/KTV/Koha.net
Сведочења:
 Лејла Бричакчиќ, директорка, Центар за истражувачко известување, БиХ
 Тинка Ѓурановиќ, извршна директорка, Портал Аналитика
П&О
10:45

12:00

Сесија IV:
SLAPP како зголемена закана за независните медиуми
Новинарите и медиумите во Југоисточна Европа и пошироко се повеќе правно
малтретирани со таканаречената Стратешка тужба против учество на јавноста
(SLAPP). Целта на SLAPP е да ги замолчи и заплаши медиумските работници кои
известуваат за прашања од јавен интерес - заглавувајќи ги овие медиуми во
долги и скапи правни постапки. Ова претставува сериозен застрашувачки ефект
врз правото на слобода на изразување и слободните медиуми и го ослабува
владеењето на правото бидејќи таквите тужби не само што ги задушуваат
критичките гласови, туку и вршат голем финансиски и психолошки притисок врз
новинарите и медиумите.
Овој панел ќе ја разгледа растечката практика на правно малтретирање на
новинари и медиуми во регионот. Во овој контекст, панелистите ќе го испитаат
регионалното правно опкружување и неговите импликации врз слободата на
говорот и слободата на медиумите и ќе разменат идеи за идни дејства за
справување со штетната пракса на SLAPP тужбите.
Модератор: Паола Роса, координаторка на Ресурсниот центар за слобода на
медиумите, OBC Transeuropa
Панелисти:

 Флутура Кусари, правна советничка, Европски центар за печат и слобода на
медиумите
 Вељко Милиќ, адвокат и член на Извршниот одбор на Независното
здружение на новинари на Војводина, Србија
 Клодијана Капо, извршна директорка, Faktoje.al
 Далибор Томовиќ, адвокат, Црна Гора
П&О
12:00

12:30

Кафе пауза

12:30

13:30

Сесија V:
Иднината на новинарството: Млади перспективи за медиумите
Учеството на младите новинари во јавната сфера не е од суштинско значење
само за обезбедување плурализам во медиумите, туку и за градење инклузивни
и силни демократски општества како и вклучување нови сознанија и решенија.
Оваа последна сесија ќе им понуди можност на младите новинари од регионот
на Југоисточна Европа да го претстават прегледот на нивниот „документ за
позиција за младите и медиумите“ - труд кој ги опишува нивните перспективи и
предлози за тоа како да се подобри состојбата на новинарите во регионот.
Позициониот документ ќе се изработи за време на Младинскиот камп 2021
година „Млади и медиуми во фокус“ во рамките на „Младинска патека:
Промовирање на вредностите на ОБСЕ на Западен Балкан“; водечка програма за
размена на млади организирана од Присуството на ОБСЕ во Албанија, со
севкупен фокус на промовирање на регионалниот мир и стабилност.
Модератор: Фара Карими, специјален претставник за младинско ангажирање,
Парламентарно собрание на ОБСЕ
Панелисти:
 Ирис Луараси, експерт за медими
 новинар/ка – учесник/чка во YouthTrail
 новинар/ка - учесник/чка во YouthTrail
 Армела Красниќи, претседавачка, Аудиовизуелни медиумски власти,
Албанија
 Анастасија Фуско, советничка за млади и безбедност, Секретаријат на ОБСЕ
П&О

13:30

13:45

Обраќање за затворање на конференцијата

Тереза Рибеиро, претставничка на ОБСЕ за слобода на медиумите
13:45

15:00

Ручек

