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ИИЗЗВВРРШШННОО  РРЕЕЗЗИИММЕЕ  
 

Иако пропагандата како дел од операциите за влијание не претставува нова појава, во 
глобалната ера на масовна комуникација и информирање добива нова димензија и поголем 
потенцијал за успешност. Во таа смисла, пандемијата на КОВИД-19 претставува истовремено 
можност без преседан за глобалните пропагандисти да ги развијат, тестираат и усовршат 
своите алатки и тактики, а од друга страна и обврска за демократските општества да ги 
заштитат своите темелни вредности и клучни интереси од штетните влијанија. Ова 
истражување се стреми да даде увид во странските операции за влијание во Северна 
Македонија преку студија на случај на кинеското присуство во текот на пандемијата на 
КОВИД-19. За таа цел, анализиран е примерок од 546 вести, написи и објави во различни 
традиционални и социјални медиуми од формална и содржинска гледна точка. Со користење 
однапред утврдена методологија, издвоени се три наративи кои претставуваат 
„локализирана“ варијанта на глобалните кинески наративи за потеклото на вирусот, 
успешноста на Кина во справувањето со пандемијата наспроти западните земји и помошта 
што ја обезбедува во вид на експертиза и донации. 

Наодите од истражувањето сугерираат дека Северна Македонија, во споредба со 
поголемите и помоќни држави, дури и во регионот на Централна и Источна Европа, не е во 
фокусот на кинеската пропагандна машинерија. Тоа се должи на фактот што државата во 
моментов има ограничено стратешко значење за Кина и не е активен чинител во 
остварувањето на некоја од иминентните кинески цели. Сепак, повеќе елементи укажуваат на 
тоа дека ниедна земја, без оглед на тоа колку е мала и навидум неважна, не е изоставена од 
глобалната кинеска стратегија за јакнење на сопствената позиција, контрола на глобалниот 
дискурс и побивање на наративите кои не се во согласност со ставовите на кинеската власт. Во 
тој контекст, паралелно со глобалните трендови на поактивно кинеско присуство во странски 
држави преку „бела“ и „сива“ пропаганда и во Северна Македонија се забележува 
навлегување на кинеските наративи преку традиционалните и социјалните медиуми, иако 
балансираноста и професионалноста во известувањето на повеќето традиционални медиуми 
е повеќе од забележлива. Освен тоа, видливо е и значително зајакнување на фасилитирачката 
комуникација од страна на кинески државни чинители со цел да се изгради публика, да се 
воспостават комуникациски канали и однос на доверба. Во комбинација со забележаните 
обиди за индиректно - офлајн влијание врз македонските медиуми и новинари (патувања, 
обука, средби за соработка, донација), кинескиот пристап има потенцијал да изврши влијание 
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и да придонесе кон алтернативна претстава за политичката, економската и геополитичката 
реалност. 

Иако кинеските операции за влијание во Северна Македонија се во зародиш, не треба 
да се потцени потенцијалот на кинеската пропагандна машинерија која поседува огромен 
капацитет, искуство, финансиски средства, способност за учење и адаптација, особено на долг 
рок. Поради тоа, неопходно е да се преземат координирани чекори за градење сеопфатен 
пристап во справувањето со странски операции за влијание, меѓу кои: јакнење на 
капацитетите на институциите, политичките елити, граѓанското општество и медиумите за 
разбирање на Кина и нејзините позиции; поттикнување на способноста и интересот за 
критичка анализа и длабинско известување кај новинарите на теми поврзани со глобалните 
геополитички случувања; препознавање на медиумите како критичен сектор кога станува 
збор за склучување на договори и меморандуми за воспоставување соработка со странски 
чинители и привлекување странски инвестиции; јакнење на економската независност од Кина, 
особено во чувствителни сектори; стратешко диверзифицирање на увозните и извозните 
пазари на македонските компании; придржување кон вредностите кои се државен приоритет 
и стратешка определба – владеење на правото, демократија, човекови права и добро 
управување; воспоставување унифициран пристап и национална јавна политика кон Кина; 
соработка со земји од регионот кои се „понапред“ во односите со Кина, односно имале 
можност да стекнат повеќе искуство во соработката, да извлечат лекции и да развијат 
соодветни механизми за максимизирање на сопствените национални интереси. 
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Иако терминот пропаганда датира од средниот век, пропагандата како тактика за 
влијание врз определена целна публика и промовирање на соодветна агенда постоела пред 
Новата ера и активно се користи денес, можеби повеќе од секогаш. Причините за тоа треба да 
се бараат во технолошкиот развој и достапноста на алатките за комуникација, можноста за 
пренесување пораки и ширење информации во претходно невидени размери од аспект на 
квантитет и на територијален опсег. Иако пропагандата како форма на манипулирање со 
јавното мислење има поширока примена, оваа анализа ќе се насочи кон државната 
пропаганда и обидите за влијание на странски држави преку средствата за информирање, 
односно традиционалните и социјалните медиуми во Република Северна Македонија.  

Во моментов се бележи нагорен тренд во интересот и истражувачката дејност 
поврзана со дезинформациите и лажните наративи, како во светот така и во Северна 
Македонија. Но, пропагандата како алатка во служба на странски држави и нивните интереси 
во Северна Македонија е релативно нова и непроучена област во споредба со останатите 
европски држави и пред сè членките на ЕУ. Поради тоа, ова истражување претставува 
пионерски обид да се насочи фокусот кон оваа појава и да се поттикне јавна дебата со цел да 
се најдат решенија за заштита на националните интереси и фундаменталните вредности кои 
се темел на македонското општество. 

Кога станува збор за начините на коишто пропагандата влијае врз обликувањето на 
јавното мислење, научниците разликуваат убедителна комуникација - насочена кон 
постигнување некоја конкретна цел и фасилитирачка комуникација – наменета за 
одржување отворени комуникациски канали и градење потенцијална публика (Martin, 1971). 
Фасилитирачката комуникација подразбира градење и инвестирање во медиумска 
инфраструктура што ќе води кон воспоставување и одржување контакти за комуникација кои 
ќе може да се искористат во даден момент и градење однос на доверба, со цел остварување 
на некоја цел кога за тоа ќе се јави потреба (ибид.)  

                                                      
1 Во литературата се познати и под терминот операции за информирање. 
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одржување отворени комуникациски канали и градење потенцијална публика (Martin, 1971). 
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1 Во литературата се познати и под терминот операции за информирање. 
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Социјалните медиуми се посебно погодни за тоа бидејќи овозможуваат привлекување 
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собирање тактички информации и ширење на пропаганда преку специфични техники, како 
што се селективно пласирање на информации, полувистини, дезинформации, хипербола или 
минимизирање на значењето, ширење на несигурност и сомнеж, намерни нејасности и 
воопштувања, управување со вестите и агендата, оцрнување и демонизирање на противникот, 
користење на трета, навидум независна страна за пренесување на пораките итн. Покрај овие 
техники, со користењето нови технологии за манипулација (лажни сметки, ботови, тролови 
итн.) денес може вештачки и повеќекратно да се зголеми досегот и популарноста на 
операциите за влијание и на тој начин дополнително да се зголеми штетата што тие се 
обидуваат да ја постигнат (European Commission, 2020). 

Во зависност од тоа дали изворот на пропагандата е познат или не, постои „бела 
пропаганда“ којашто се пласира отворено, преку државни медиуми и чинители јасно 
поврзани со трета држава и скриена или „сива пропаганда“, којашто има за цел ширење 
информации, односно дезинформации и лажни наративи, без јасен извор и без очигледна 
поврзаност со државни чинители или медиуми (Diresta et al., 2020:3).  

 

ККООВВИИДД  1199  --  „„ССООВВРРШШЕЕННАА  ББУУРРАА““  ЗЗАА  ШШИИРРЕЕЊЊЕЕ  ДДЕЕЗЗИИННФФООРРММААЦЦИИИИ,,    
ЛЛААЖЖННИИ  ННААРРААТТИИВВИИ  ИИ  ППРРООППААГГААННДДАА  

 

„За пропагандистите секој глобален настан е можност да се влијае на 
перцепциите и однесувањето на луѓето“ (Barojan, цитирана од Maksimovic, 2020). Во тој 
контекст, сите околности околу пандемијата и здравствената криза предизвикана од КОВИД-
19, незабележана во поновата историја, која ги зафати сите земји во светот, доведе до 
значителни економски последици и отвори многу прашања во врска со ширењето и 
лекувањето, несомнено претставуваа одлична подлога за развивање и ширење на 
пропаганда од глобални размери. Светската здравствена организација (СЗО) дури го создаде 
терминот „инфодемија“ за да ја именува ситуацијата на прекумерно изобилство информации, 
од коишто дел се неточни. Во тој контекст, покрај Русија како државата со традиционално 
најразвиена и најпроучувана пропагандна машинерија, во центарот на вниманието беше 
ставена Кина како држава со посебен интерес да влијае врз глобалниот наратив. Три теми беа 
актуелни за Кина на глобално ниво: потеклото на вирусот, начинот на кој Кина се справи со 
пандемијата во споредба со другите земји и помошта што ја обезбеди за останатиот дел на 
светот. 

Од почетокот на епидемијата во кинескиот град Вухан и со натамошното ширење во 
Европа, САД и низ целиот свет, Кина преку постепена промена на наративот се обидува да ја 
„прераскаже“ приказната за потеклото на вирусот со преосмислување на улогите на „херои“ и 
„негативци“ (Jing, 2020). Кинеската верзија на глобалниот наратив е насочена кон 
минимизирање на сопствената одговорност во почетните месеци, особено во однос на 
навремено алармирање со цел останатиот дел од светот подобро да се подготви и да се 
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спречи огромниот број заболени и жртви од пандемијата. Несигурниот првичен одговор на 
вирусот во некои земји само го потхрани таквиот кинескиот наратив и им обезбеди плодна 
почва на кинеските државни органи и Кинеската комунистичка партија да го величаат 
кинескиот (авторитарен) модел и успех во справувањето со здравствената криза, наспроти 
„потфрлањето“ на развиените демократски општества.  

Освен тоа, користејќи го фактот дека нултиот пациент сè уште не е откриен, Кина се 
обиде да ја отфрли дури и можноста дека вирусот се појавил во Вухан преку создавање и 
фаворизирање на повеќе алтернативни сценарија кои сугерираат дека вирусот е вештачки, 
донесен од надвор или дека постоел во други земји пред да биде откриен во Вухан (Boxwell, 
2020). Дополнително, иако самата побарала од ЕУ дискреција при доставувањето медицинска 
помош за Вухан на почетокот на епидемијата, Кина ја искористи сопствената помош за 
најпогодените држави од ЕУ (пред сè Италија и Шпанија) за на голема врата да се претстави 
како солидарен и кредибилен партнер кој им помага на европските земји кога ЕУ ги остава на 
цедило (RFI - Меѓународно француско радио, 2020).  

 

РРУУССККАА  ИИ  ККИИННЕЕССККАА  ППРРООППААГГААННДДАА  ––  ССЛЛИИЧЧННИИ  ААЛЛААТТККИИ,,  РРААЗЗЛЛИИЧЧННАА  ЦЦЕЕЛЛ  
 

Методите и техниките што ги користи Кина во голема мера потсетуваат на рускиот 
прирачник, иако постојат значајни разлики. Она што и двете држави, Русија и Кина, го имаат 
заедничко се строгите механизми за контрола на протокот на информации во сопствениот 
информациски простор, додека ја користат отвореноста и слободата на изразување во 
останатите земји за да пласираат дезинформации и наративи кои им одат во прилог (Lea 
Gabriele, цитирана во Gilsinan, 2020). Според тоа, кај двете постојат разлики во целите и 
наративите за употреба пред домашна и странска публика. За Кина, домашен приоритет е 
одржување на стабилноста и власта на Комунистичката партија, што се постигнува преку 
нејзино промовирање како заштитник на народот, истакнување на нејзините успеси 
(наспроти слабостите на другите земји), замолкнување на различните мислења и градење 
култ кон лидерот – во овој случај Ши Џинпинг. При комуникација со странска публика, се 
истакнува статусот на Кина како одговорна светска сила, конструктивната улога на Кина во 
другите земји и се промовираат кинеските успеси со цел да се демонстрира супериорноста на 
кинескиот модел.  

Оваа тактика Кина започна да ја користи претежно во текот на глобалната финансиска 
и европската должничка криза, кога ја промовираше затвореноста на својот пазар како 
доблест наспроти отвореноста на пазарната економија во Европа и САД како причина за 
нивната ранливост, а посебно ја усоврши од почетокот на КОВИД-19. Кинеските наративите се 
претежно позитивни и шират самоуверена претстава за Кина и нејзината супериорност. 
Секаква критика е предмет на цензура во домашните медиуми или пак се спинува за 
создавање перцепција дека другите земји неправедно ја критикуваат Кина и поттикнување 
националистичко расположение кај кинескиот народ (Wong, 2020). Спротивно на тоа, руската 
пропаганда не се фокусира на репутацијата на земјата, туку е претежно насочена кон  
поткопување на репутацијата на противникот преку ширење забуни, поттикнување гнев и 
револт, како и директно мешање во внатрешните работи на странски земји (Diresta et al., 
2020:42). 
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Иако има повеќедецениска традиција, со КОВИД-19 кинеската пропаганда станува 
понепосредна, поразновидна и поосмислена. Покрај високо развиената мрежа на државни 
медиуми кои се присутни во повеќе земји и објавуваат на повеќе јазици, во текот на 
последните години Кина гради значајно присуство на социјалните медиуми како Фејсбук и 
Твитер. Иако тие не се достапни на нејзината територија, активно се користат од страна на 
кинеските дипломати во странство, особено од почетокот на пандемијата. Преку анализа на 
објавите во последните години, повеќе истражувачи зборуваат за нов тренд во кинеската 
јавна дипломатија којашто од доктрината „одржувај слаба видливост и чекај погоден 
момент додека се обидуваш нешто да завршиш“2 започнува да покажува понаметлив 
пристап и карактеристики на т.н. „дипломатија на воинот волк“3. Како примери во врска со 
КОВИД-19 може да послужат цензурата на отвореното писмо потпишано од 27-те амбасадори 
на ЕУ по повод 45-годишнината од воспоставувањето дипломатски односи пред да биде 
објавено во кинеските медиуми поради референца за кинеското потекло на вирусот (Von der 
Burchard, Barigazzi, 2020), како и притисокот да се измени извештајот за дезинформации во 
врска со КОВИД-19 на Службата за надворешни работи на ЕУ кој во првичната верзија 
експлицитно ја споменува Кина како еден од чинителите кои водат глобална 
дезинформациска кампања за пандемијата (Van Dorpe et al, 2020). Во тој контекст, кинеската 
пропаганда сè повеќе наликува на поразвиена и помоќна верзија на руската (Diresta et al., 
2020:42). 

Според Меѓународната федерација на новинари (МФН), целите на кинеските 
операциите за влијание се да се подготви „теренот“ за поинтензивно влијание, да се зголеми 
кинеската дискурзивна моќ, да се отфрлат или релативизираат „западните“ наративи, 
особено на теми чувствителни за Кина и да се влијае на локалниот медиумски простор (Lim, 
Bergin, 2020). Нивниот успех зависи од пресретливоста на владата во конкретната држава, 
важноста на принципот на слобода на медиумите (ибид.) и резултатите од соработката со 
Кина на различни полиња. Долгорочните цели би биле јакнење на влијанието врз домашните 
политички процеси во странската држава, продлабочување на економската зависност од Кина 
преку синџирите на снабдување и кинеските инвестиции, како и градење сојузништва кои би 
ги застапувале и поддржувале кинеските позиции на глобален план во различни меѓународни 
организации. 

Операциите за влијание преку интернет, односно мрежата за ширење на „бела и сива 
пропаганда“, се надополнуваат со организирани офлајн активности кои имаат за цел 
синергетско зајакнување на влијанието и информирањето. МФН ги документира ваквите 
појави и ги класифицира во три категории: шеми за размена и обука на новинари, соработка 
меѓу новинарски здруженија и договори за споделување на медиумски содржини (Lim, Bergin, 
2020). Овие активности се дел од кинеската стратегија за влијание врз медиумскиот простор 
во различни земји со цел стекнување контрола над наративот, ширење на позитивната 
перцепција за Кина и пренесување на кинеските позиции преку трета, навидум независна 
страна – странски новинари. 

                                                      
2韬光养晦 - tao guang yang hui – е кинески идиом кој му се припишува на Денг Шиаопинг и се толкува во 

насока дека Кина не треба отворено да ја покажува својата сила во меѓународната политика и повеќето цели 
треба да ги постигнува дискретно и зад затворени врати. 

3 Wolf Warrior Diplomacy, според аналогија со истоимениот јунак од популарен кинески акционен филм 
(站狼 – Zhan Lang) во којшто главниот јунак испраќа порака дека секој што ќе ја навреди Кина ќе плати. 
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Со цел проверка на валидноста и применливоста на сознанијата стекнати на светско 
ниво, во случајот на Северна Македонија во периодот септември – октомври 2020 се 
спроведе  истражување на студија на случај со цел откривање на потенцијални 
дезинформации и лажни наративи поврзани со КОВИД-19 како резултат на кинески 
операции за влијание во македонскиот информативен простор. Истражувањето се состои од 
анализа на содржините на традиционалните медиуми, интернет портали и активностите на 
социјалните медиуми во текот на четири месеци – од 1-ви март до 30-ти јуни 2020 година, 
период што се сметаше за клучен во борбата против пандемијата во Северна Македонија. За 
таа цел беа опфатени вкупно 22 медиуми и интернет портали од различен карактер: 

 Национални информативни агенции (3) – МИА, Мета, Макфакс 
 Национални телевизии (3) – Канал 5, Телма, Сител 
 Онлајн телевизија (1) – Слободна ТВ 
 Дневни весници – електронски изданија (2) – Вечер, Нова Македонија 
 Странски сервиси на македонски (3) – Радио Слободна Европа, Дојче Веле, Гласот на 

Америка 
 Информативни интернет портали (2) – ИРЛ, Плусинфо 
 Интернет портали со мешовита содржина (6) - Република, Курир, Локално, ДоказМ, 

Инфомакс, Окно 
 Интернет портали со претежно забавна содржина (2) – Идивиди, Офнет 

Освен тоа, беше направена анализа на објавите на социјалните медиуми Фејсбук, 
Инстаграм, Јутјуб и Твитер. Притоа, треба да се истакне дека според статистичките податоци 
за периодот од интерес, Фејсбук е далеку најкористен и највлијателен социјален медиум во 
Северна Македонија во однос на бројот на кликови, односно сообраќајот што го генерира кон 
надворешни страници и извори на информации4.  

Интернет пребарувањето резултираше со вкупно 245 релевантни вести и написи на 
традиционалните медиуми и интернет портали и 301 објава на социјалните медиуми. Покрај 

                                                       
4 Најниска и највисока вредност во набљудуваниот период: Фејсбук – 92,9-96,6%, Инстаграм 0,8-3%, 

Твитер – 0,8-1,48%, Јутјуб – 0,6-1%.  
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содржините во кои јасно беа идентификувани пораки од дезинформациска природа, беа 
издвоени и содржини кои се поврзани со нив, обезбедуваат повеќе контекст или го 
пренесуваат спротивниот наратив, со цел да се добие поцелосна претстава за опсегот и 
ефектот на наративите. 

 

  
 

Извор: Statcounter 

Идентификуваните содржини беа внесени во база на податоци со следните параметри: 

 Наслов 
 Автор (каде што е наведено) 
 Линк 
 Датум на објава 
 Наратив/клучни зборови 
 Споделувања/реакции 
 Коментар/забелешка 

Потоа беше направена анализа на прибраните податоци од формален и содржински 
аспект. Формалната анализа се осврна на изворот и каналот за ширење на потенцијални 
дезинформации или лажни наративи, засегнатите чинители, целната публика, како и 
финансиските аспекти (доколку се познати). Содржинската анализа ја примени техниката за 
анализа на тематски мрежи на Атрид Стирлинг (2001) со цел мапирање на шеми на клучни 
зборови, односно поттеми кои ги обликуваат наративите. Тие се претставени визуелно во вид 
на мрежи на основни, односно организирачки и глобални теми. Имајќи ја предвид можноста 
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двонасочна комуникација на социјалните медиуми, беше направена и анализа на реакциите 
на целната публика која го мери интензитетот (низок-среден-висок) и типот на реакција 
(одобрување - несогласување). Врз основа на наодите од истражувањето, дадени се низа 
препораки во насока на развивање сеопфатен пристап во јавните политики за борба против 
дезинформации, лажни наративи и странска пропаганда. 

Методолошките ограничувања на истражувањето се состојат во тоа што 
пребарувањето беше направено врз основа на јазик, односно не беа анализирани медиумите 
кои објавуваат само на албански. Пребарувањето беше направено на содржини што се јавно 
достапни на интернет сајтовите на медиумите и од отворен карактер, поради што не беа 
земени предвид медиумите кои немаат онлајн архива, како и постовите и групите од 
приватен карактер на социјалните мрежи. Покрај тоа, поради извесни ограничувања на 
софтверските алатки за анализа на Твитер и Јутјуб, одредени пребарувања на македонски 
јазик за определениот период не вродија со резултат или прикажуваа резултати од сродни 
јазици (српски, руски итн.). Но, имајќи ја предвид бројноста на анализирани медиуми, 
нивната гледаност/читаност, обемноста на анализираниот примерок на вести, написи и 
објави, како и конзистентноста на наодите, методолошките ограничувања немаат потенцијал 
да влијаат врз валидноста на истражувањето. 
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ААННААЛЛИИЗЗАА  ННАА  ККЛЛУУЧЧННИИТТЕЕ  ННААООДДИИ  
 

„„ИИННФФООДДЕЕММИИЈЈАА““  ВВОО  ММААККЕЕДДООННССККИИООТТ  ММЕЕДДИИУУММССККИИ  ППРРООССТТООРР::    
ССТТУУДДИИЈЈАА  ННАА  ССЛЛУУЧЧААЈЈ  ННАА  ККИИННЕЕССККООТТОО  ВВЛЛИИЈЈААННИИЕЕ  

 

Премисите изложени во воведниот дел, врз основа на документарен преглед на 
меѓународни извори, беа во голема мера потврдени со наодите од спроведеното 
набљудување врз медиумите во Северна Македонија. Имено, потеклото на вирусот, начинот 
на кој Кина се справи со пандемијата и резултатите од тоа, како и помошта што ја обезбеди за 
државите ширум светот, вклучително и Северна Македонија, се главните наративи кои се 
нудат на македонската публика. Доколку се направи едно грубо воопштување, може да се 
изведе почетен заклучок дека известувањето во традиционалните медиуми по однос на овие 
наративи се прави во извесна мера балансирано и умерено, пренесувајќи ги и ставовите и 
мислењата на страните кои не се согласуваат со Кина. Подлабинската анализа упатува на тоа 
дека различна категорија на медиуми, посветуваат различно внимание, простор и време на 
дадена тематика, односно наратив, а дополнително разлики се јавуваат и помеѓу медиумите 
во иста категорија (национални информативни агенции, национални телевизии, странски 
сервиси на македонски јазик и сл.).  

 

ТРАДИЦИОНАЛНИ МЕДИУМИ 
 

Национални телевизии  
 

Општиот впечаток за националните телевизии е дека во нивниот фокус е 
известувањето за потеклото на вирусот. Имено, во извесна мера урамнотежено се известува 
за обвинувањата, пред сè од САД, дека вирусот е со кинеско потекло и за кинескиот одговор, 
како и за одбивањето на Кина да се свика Советот за безбедност при ООН пренесувајќи го 
кинеското образложение дека сè уште е рано за таков вид расправа на меѓународно ниво. 
Што се однесува до справувањето, се бележат и известувања во насока дека кинеските власти 
забрануваат трудови и мислења поврзани со корона вирусот, без одобрување од надлежното 
министерство за здравство. Подетално, Канал 5 и Сител пренесуваат и за мерките на 
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мислењата на страните кои не се согласуваат со Кина. Подлабинската анализа упатува на тоа 
дека различна категорија на медиуми, посветуваат различно внимание, простор и време на 
дадена тематика, односно наратив, а дополнително разлики се јавуваат и помеѓу медиумите 
во иста категорија (национални информативни агенции, национални телевизии, странски 
сервиси на македонски јазик и сл.).  

 

ТРАДИЦИОНАЛНИ МЕДИУМИ 
 

Национални телевизии  
 

Општиот впечаток за националните телевизии е дека во нивниот фокус е 
известувањето за потеклото на вирусот. Имено, во извесна мера урамнотежено се известува 
за обвинувањата, пред сè од САД, дека вирусот е со кинеско потекло и за кинескиот одговор, 
како и за одбивањето на Кина да се свика Советот за безбедност при ООН пренесувајќи го 
кинеското образложение дека сè уште е рано за таков вид расправа на меѓународно ниво. 
Што се однесува до справувањето, се бележат и известувања во насока дека кинеските власти 
забрануваат трудови и мислења поврзани со корона вирусот, без одобрување од надлежното 
министерство за здравство. Подетално, Канал 5 и Сител пренесуваат и за мерките на 
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кинеските власти поткрепени со бројки за драматичен пад на заболени во најпогодените 
кинески провинции, што не е толку изразено во известувањето на Телма.  

Анализата покажа дека присутен наратив е и оној кој се однесува на помошта која се 
дели од Кина за светот. За периодот кој е предмет на интерес се добива впечаток дека во 
месеците март, април и мај, ЕУ постојано е во преговори за тоа како ќе ги распредели 
економските пакети за помош на своите членки и кандидатите за членство, додека Кина ја 
покажува на дело својата широкоградост низ светот. Известување за испратена помош за 
Италија во санитетски и медицински материјал, помош во испраќање стручни тимови, пакети 
маски и дезинфекциски средства за балканските земји, финансиска помош и слично се 
главните вести кои известуваат за кинеската хуманитарна ангажираност. Телма е онаа со 
најслаба покриеност за овие вести, додека пак Сител отстапува во бројот на вести за 
кинеската помош, како на меѓународен, така и на домашен план. Се пренесува и интервју со 
постојниот амбасадор на НР Кина во земјава со кого се разговара за паричната помош од 
Кина, како и помошта во вид на маски и заштитна опрема.  

 

Национални информативни агенции (МИА, Мета, Макфакс) 
 

Анализираните медиуми од оваа група во најголема мера ја информираат публиката 
за помошта која се дели низ светот. Ова особено важи за Макфакс, каде во испитаниот 
период по основ на овој наратив се бележат 12 од вкупно 25 вести, известувајќи пред сè за 
стручната помош испратена во Италија и критиките кон тамошните власти за преземените 
мерки, материјалната помош за Србија и Западен Балкан воопшто, вклучително и Северна 
Македонија. Тоа не е случај со МЕТА каде мошне „поскромно“ се известува за кинеските 
активности поврзани со спречување на ширењето на заразата и помошта која нашата земја ја 
доби во форма на тестови и заштитна опрема. Во поглед на наративот за справувањето со 
вирусот, кај Макфакс се бележи поопширно известување. Дискурсот во однос на 
справувањето се карактеризира со пренесување на службените позиции на Пекинг и 
индигнациите околу критиките кон Кина за информирањето на меѓународната заедница, 
вклучително и објавување на сатиричен клип во кој главна ролја има американскиот 
претседател Доналд Трамп. И кај двата медиума, наративот „потекло“ е речиси оскуден. 

Очекувано, МИА има квантитативно најголем обем на известување, пред сè во однос 
на наративите „потекло“ и „справување“, а во помала мера за кинеската помош. Нејзините 
вести често се преземаат од страна на останатите медиуми и интернет портали. Она што е 
интересно кај МИА се преводите на написи од странски медиуми кои некогаш се добро 
осмислени аналитички стории, како на пример во однос на кинеската пропаганда која ги 
прикажува само позитивните аспекти на справувањето (успешноста на партиските кадри 
предводени од Ши Џинпинг), а ги изостава негативните (како преполни болници и недостиг 
на болнички кревети), но претставени се и слабо разработени наводи за глобална завера (т.н. 
„вуханска врска“ на САД, Кина и Франција). 
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Онлајн телевизија ( Слободна ТВ ) 
 

Овој медиум мошне урамнотежено и внимателно известува за активностите и 
чекорите на меѓународната заедница, во поглед на пандемијата, вклучително и за Кина. Она 
што го чини овој медиум поинаков од другите е што светските вести се презентираат на 
поаналитичен начин, со извесна мера и на личен осврт од уредникот на дескот. Наративот 
„потекло“ е оскуден, а во преден план се истакнуваат помошта која се дели низ светот и 
напорите на Кина да оддаде впечаток дека мошне успешно се справува со заразата, 
илустрирано со појавувањето на кинескиот претседател во некои од жариштата без маска. И 
во Слободна ТВ се бележат вести кои се однесуваат на ставовите на Кина со кои се отфрлаат 
обвинувањата кон неа за ненавременото известување кон меѓународната заедница за 
ширењето на короната во своите граници.  

 

Дневни весници – електронски изданија (Вечер, Нова Македонија) 
 

Сите наративи во оваа категорија медиуми се застапени на урамнотежен начин, со 
мало отстапување во динамиката и фреквенцијата на наративот „справување“. Нова 
Македонија пренесува за подвигот на Кина за само еден месец да го закрепне туризмот по 
пандемијата, како и употребата на дронови за спречување на ширењето на заразата. Се 
бележат и наслови за кинеската индигнација во поглед на обвинувањата за некооперативност, 
но и наслови за кинеската помош на меѓународен план во облик на стручни тимови и опрема. 
Што се однесува пак до Вечер, споредено со Нова Македонија, известувањето за Кина е 
помало и се регистрираат главно теми од наративот „потекло“, односно повикувањето на 
Кина кон извештаите на СЗО дека нема докази за потекло на вирусот од лабораторија, 
наративи за кинеската помош кон другите земји, вклучително и Северна Македонија (во 
нашиот случај со респиратори), а се дава простор и на кинеските „одговори“ пред сè 
адресирани кон САД со објавување сатирични видеа каде се исмева американскиот 
претседател Доналд Трамп.  

 

Странски сервиси на македонски јазик 
(Радио Слободна Европа, Дојче Веле, Гласот на Америка) 
 

Правејќи го пресекот на информации и вести од оваа група на медиуми, 
истражувачкиот тим недвосмислено дојде до заклучок дека станува збор за медиуми кои 
известуваат на прилично аналитичен начин, нудејќи поширок опфат на информациите, 
вклучително и нудење став на новинарот или авторот. Ова можеби и не е за изненадување, 
доколку се земе предвид дека  политиката на известување на Дојче Веле и Гласот на Америка 
е токму од таква природа – поаналитична, а помалку фактографска. Анализата покажува дека, 
вестите поврзани со Кина на Дојче Веле во голема мера се однесуваат на наративите 
„помош“ и „потекло“, а помалку на  наративот „справување“. Кога зборуваме за Дојче Веле, 
за разлика од останатите медиуми, треба да се нагласи дека станува збор за медиум кој 
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отскокнува и по тоа што статиите и вестите од овој сервис во најчест случај се потпишани од 
конкретен автор. Со интригантни наслови како на пример „Дали ЕУ го остави Западен Балкан 
на цедило во кризата со коронавирусот?“, Дојче Веле нуди осврт на интензивната помош која 
доаѓа од Кина за земјите од нашиот регион, вклучително и Северна Македонија. 
Дополнително, во низа вести се дава осврт и кон можните цели на кинеската 
„широкоградост“, како што се на пример геополитичко позиционирање, но и доза на 
размислување околу ефикасноста на механизмите на ЕУ во поглед на испраќањето помош 
кон членките и кандидатите за членство, имајќи предвид дека европската помош се движи 
покомплицирано и побавно споредено со онаа која се испраќа од Кина. Дојче Веле во 
неколку наврати известува и за потеклото на вирусот, односно аргументите на Кина дека не 
станува збор за зараза произведена во лабораторија. Во поглед на темата справување, 
авторите на Дојче Веле објавуваат написи за кинеската мотивација за „доминација“, 
„зајакнување на својата позиција“ и „прикажување недвосмислена успешност во борбата“, 
како и за свесното пласирање дезинформации.     

Количеството вести за кинеските активности е значително помало во Гласот на 
Америка на македонски јазик. И овој сервис предупредува за можните дезинформации кои 
пристигнуваат од Кина, а се однесуваат на справувањето со вирусот, но овој пат со 
пренесување ставови и мислења од домашни стручни лица по комуникации. Главно, во овој 
медиум доминираат вестите поврзани со наративот „справување“, известувајќи за 
ефикасноста на здравствениот систем, мерките, но и подготвеноста на кинеските власти за 
истрага за КОВИД-19 „откако пандемијата ќе биде под контрола“. Мошне скромен е бројот на 
вести кои се однесуваат на помошта која се испраќа од Кина и потеклото на вирусот, со една 
фактографија за пристигнатата донација од Кина во Северна Македонија во облик на 500.000 
маски и 20.000 тестови.       

Во случајот со Радио Слобода Европа можеме да увидиме дека станува збор за 
медиум кој исто така опширно известува за кинеските активности, но на еден повеќе 
фактографски и урамнотежен начин, вклучително и во поглед на застапеноста на сите три 
наративи. Во поглед на наративот „справување“, кај РСЕ се бележи и една вест која го прави 
посебен овој медиум, а тоа е известување за наводна приватна тужба на локалните жители од 
кинеските провинции каде започна пандемијата против властите. Сепак доминираат вестите 
за состојбата со ширењето на заразата, нејзиното натамошно спречување како резултат на 
мерките, како и (не)транспарентноста на кинеските власти во борбата со заразата и 
комуникацијата на меѓународно ниво. Во поглед на вестите поврзани со потеклото на вирусот, 
РСЕ бележи фактографија на обвинувања на сметка на Кина за можното прикривање 
податоци, главно доаѓајќи од САД, но во исто толкава мера и вести со кинескиот одговор и 
негирање на евентуално прикривање. Фактографијата се бележи и кај известувањата за 
пристигнатата помош, со пренесување изјави на благодарност од македонските власти и 
изјави на кинескиот амбасадор во земјава за најавена дополнителна помош за земјата.  
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ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛИ 
 

Информативни интернет портали (ИРЛ, Плусинфо) 
 

Што се однесува до овие два портали, нивната природа на работа се разликува, но 
пресечната точка за нив е тоа што станува збор за портали кои имаат широк опсег на вести од 
информативно-истражувачки карактер, па токму заради тоа и нивното анализирање „во 
пакет“. Интензитетот на објава на вести поврзани со кинеските активност и аргументи за 
КОВИД-19 е прилично ограничен и скромен. Поконкретно, во рамки на Плусинфо се бележат 
вкупно 12 вести во соодветниот временски период, од кои најголем дел се однесуваат на 
наративот „справување“. Напредокот во потрагата по соодветна вакцина, големиот опфат на 
тестирање и новоотворени лаборатории за таа намена се вестите со кои се опишуваат 
кинеските активности во справувањето со КОВИД-19. Дел од вестите отпаѓаат и на 
отфрлањето на обвинувањата за профитирање од страна на Кина за време на пандемијата 
како и контра-обвинувања кон САД за пласирање и ширење „лажни тонови за потеклото на 
вирусот“. Што се однесува до наративот „помош“, тој е застапен со само една вест, каде 
станува збор за обезбедени 30 милиони тестови и 10.000 респиратори за Африка, откако 
африканските лидери заеднички преговараа за пониски цени за неопходната опрема, што 
сугерира дека не се работи за донација туку за набавка.  

Од друга страна пак, кај Истражувачката репортерска лабораторија – ИРЛ се бележи 
една вест, од класичен истражувачки вид, но со широка распространетост и влијание. Имено, 
станува збор за сторијата во која учествуваат повеќе регионални новинари – истражувачи кои 
открија дека дел од брзите имунолошки тестови кои се нудеа во почетокот во нашава земја, 
како и во Франција, Обединетото Кралство, Индонезија и Русија, не се од холандски 
производител како што се тврдеше, туку станува збор за тестови со потекло од Кина со 
сомнителен квалитет. Веста брзо проструи низ јавноста, што се гледа и од бројот на 
преземања од страна на повеќе домашни и странски медиуми. Во периодот на актуелност на 
оваа вест, не е забележана реакција на овластени кинески претставници во земјава.   

 

Интернет портали со мешовита содржина  
(Република, Курир, Локално, ДоказМ, Инфомакс, Окно)  
 

Заедничкото за оваа група портали е тоа што во најголема мера тука се известува за 
вести кои поретко може да се забележат на традиционалните медиум и во голема мера се 
избегнува фактографијата.  Исто така, за сите нив може да се каже дека делумно известуваат 
за сите наративи. Така на пример, Република иако скромно, својата читателска публика ја 
известува за отфрлањето од страна на Кина на критиките упатени кон неа за ненавременото 
известување за епидемијата, како и наводите дека вирусот потекнува од некоја кинеска 
лабораторија. Дополнително, Република информира и за новоотворените оддели во Вухан за 
заразени со корона вирус каде работат само роботи на 5Г технологија. Кај овој портал „паѓа в 
очи“ и една вест која не се забележа кај другите, а тоа е изјава на српскиот министер за 
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надворешни работи Ивица Дачиќ кој изразува сомнеж дека корона вирусот можеби 
преставува и дел од специјална војна против Кина и искажува пофални зборови за начинот на 
којшто Кина се справува со пандемијата.  

За порталот Окно може да се каже дека воопшто не следи фактографија. Тука речиси и 
да не се бележат вести или извештаи за кинеските активности. Се известува за 
„натпреварот“ помеѓу Кина и САД за тоа кој прв ќе излезе со ефикасна вакцина за вирусот. 
Останатите вести се од аналитична природа, односно статии од познати филозофи и новинари 
кои елаборираат за последиците по европската економија од кинеската зависност и 
пандемијата, како и за евентуалните политички процеси кои може да се следат во Кина 
откако ќе стивне пандемијата. ДоказМ мошне оскудно известува за кинеските активности, а 
Инфомакс известува за масовно тестирање низ 20 милионскиот Пекинг, како и за наводните 
барања од Кина и кинескиот претседател до СЗО да не се објавуваат информации и да се 
одложи објавувањето на пандемијата. Се известува и за тоа дека Кина веќе развила вакцина 
против корона вирусот, како и за кинеските наводи дека вирусот е „увезен“ во Кина.  

Што се однесува до Курир, тука се бележат наративи по сите три основи, но 
преовладуваат вестите поврзани со кинеската „широкоградост“ и помошта испратена за 
Србија, Северна Македонија, Албанија, Италија и ЕУ, заедно со кинеските апели да се избегне 
политизација и за меѓународно обединување како начин да се спречи понатамошно ширење 
на вирусот. Локално, главно се фокусира на начинот на којшто Кина се справува со вирусот 
како и неговото потекло. Тука се бележат извештаи за кинеските обвинувања кон Европа за 
нова епидемија која кај нив дошла со увезена замрзната храна, како и за регистрирање нов 
вид корона вирус на пазарите кој е можно да пристигнал од САД или Русија. Кинеските 
индигнации за ненавременото справување со вирусот и критиките кон САД дека 
американскиот државен секретар Мајк Помпео „лаже“ за кинеските постапки се дел од 
највпечатливите наслови. Се известува и за кинескиот став дека евентуалната вакцина за 
КОВИД-19 Кина ќе ја направи „јавно добро“. Во поглед на вестите за потекло на вирусот, тие 
се однесуваат на отфрлањето на Кина на можноста дека вирусот има „кинеско потекло“ и 
истиот е „произведен“ во Мериленд. Што се однесува до кинеската помош, се бележи само 
една вест за испратена помош за Италија во стручна помош и заштита опрема.    

 

Интернет портали со претежно забавна содржина (Идивиди, Офнет) 
 

Кај овие портали се забележува најмала фреквенција на вести поврзани со кинеските 
активности. Поконкретно, кај Идивиди се бележи само една вест за одлуката на кинеската 
влада за дополнителни 30 милиони долари за СЗО, откако САД го стопираа нивното 
финансирање. Што се однесува до порталот Оффнет, најчесто пренесува анализи и интервјуа 
поврзани со меѓународната динамика и геополитика низ призмата на корона вирусот низ сите 
три наративи, но без непосредно повикување на кинеските официјални позиции. Впечатокот 
е дека дискурсот на Оффнет е во насока на глобалното влијание на големите земји, а сите три 
наративи се преплетуваат на објективен начин и без фаворизирање на ниту една страна. Она 
што отскокнува е веста со која се информира дека „Кина и службено го ослободила од вина 
докторот што алармирал за корона вирусот“, кој почина кон почетокот на февруари, и го 
прогласила за „професионалец кој храбро се борел и се жртвувал“.  
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ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛИ 
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Интернет портали со мешовита содржина  
(Република, Курир, Локално, ДоказМ, Инфомакс, Окно)  
 

Заедничкото за оваа група портали е тоа што во најголема мера тука се известува за 
вести кои поретко може да се забележат на традиционалните медиум и во голема мера се 
избегнува фактографијата.  Исто така, за сите нив може да се каже дека делумно известуваат 
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заразени со корона вирус каде работат само роботи на 5Г технологија. Кај овој портал „паѓа в 
очи“ и една вест која не се забележа кај другите, а тоа е изјава на српскиот министер за 
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СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ 
 

Наративите присутни на традиционалните медиуми и порталите се во извесна мера 
присутни и на социјалните медиуми, пред сè на Фејсбук. Такви објави се помалку застапени 
на Фејсбук страниците на медиумите и порталите чиишто интернет сајтови беа предмет на 
проверка, а повеќе преку бројни страници на други интернет портали и блогови, претежно од 
таблоиден карактер, а поретко и индивидуални профили. Забележливо е значително 
зголемување на присуството на теории на заговор во врска со потеклото на вирусот и 
неговото наменско користење – како оружје против Кина, како светски заговор во кој 
учествуваат Кина и СЗО, како алатка на Бил Гејтс за чипирање на човештвото итн. Во помала 
мера застапени се постови кои го истакнуваат успехот на Кина во справувањето со 
пандемијата и помошта која им ја пружа на другите земји.  

Она што е посебно карактеристично за Фејсбук е доминацијата на сензационалистички 
објави и наслови кои имаат за цел да привлечат внимание и кликови. Најчесто објавите кои се 
пренесуваат се лажни вести, полувистини, обиди за манипулација без наведување на извори, 
со вадење од контекст или со цитирање на нерелевантни сајтови и т.н. авторитети кои се 
непотврдени или непознати за пошироката јавност (на пр. „според истакнат руски научник“, 
„познат кинески доктор“, „врвен вирусолог“ итн). Во таквите активности не се вклучени 
кредибилни медиуми и поединци кои имаат моќ да влијаат на јавното мислење, а не се 
забележани ни платени објави или вирална активност со потенцијал да предизвика масовно 
ширење и досег. Вкупниот број интеракции кон таквите објави воопшто е ограничен на 
публика која е заинтересирана за глобалните теории на заговор, а коментарите честопати не 
се ни поврзани со содржината на објавата. Со максимален број од вкупно 621 интеракции 
(503 допаѓања, 26 коментари и 78 споделувања) кај најпопуларната објава, бројот на реакции 
кај наредните објави значително опаѓа, голем број реакции и коментари изразуваат 
неверување, а последните 100 вести немаат ниедна реакција. 

Фејсбук е единствениот социјален медиум во Северна Македонија на кој е забележано 
директно присуство на кинески државни чинители – кинеската амбасада во Скопје и 
Институтот Конфуциј. Институтот е присутен на Фејсбук речиси од самото формирање во 2013 
години, иако во почетокот со многу помал број објави во споредба со денес. Cтраната на 
амбасадата е отворена на 30 ноември 2019 година, во текот на глобалната кампања 
иницирана од кинеската влада за поголемо присуство на странски социјални мрежи и 
поактивна дипломатска активност. Отворањето на Фејсбук страната на амбасадата е 
придружено со отворање на Фејсбук профили и на кинеските дипломати во земјата. 

На страната на Институтот споделени се само 3 објави за кинески донации во Северна 
Македонија, а на страната на амбасадата идентификувани се околу 30 објави поврзани со 
КОВИД-19. Најголем дел од нив се однесуваат на кинескиот модел и успех во справувањето со 
вирусот, потоа следуваат споделувања изјави на официјални кинески претставници во врска 
со потеклото на вирусот и обвинувањата од САД, како и информации за донации. Интересно е 
да се забележи дека на страницата не е објавена никаква информација за донација или 
набавка на респиратори, иако повеќе традиционални медиуми и интернет портали пренесоа 
изјави на официјални македонски претставници дека тоа се преговара и се очекува. Освен тоа, 
во три наврати претставена е идејата на кинескиот Претседател за градење глобална 
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Институтот Конфуциј. Институтот е присутен на Фејсбук речиси од самото формирање во 2013 
години, иако во почетокот со многу помал број објави во споредба со денес. Cтраната на 
амбасадата е отворена на 30 ноември 2019 година, во текот на глобалната кампања 
иницирана од кинеската влада за поголемо присуство на странски социјални мрежи и 
поактивна дипломатска активност. Отворањето на Фејсбук страната на амбасадата е 
придружено со отворање на Фејсбук профили и на кинеските дипломати во земјата. 

На страната на Институтот споделени се само 3 објави за кинески донации во Северна 
Македонија, а на страната на амбасадата идентификувани се околу 30 објави поврзани со 
КОВИД-19. Најголем дел од нив се однесуваат на кинескиот модел и успех во справувањето со 
вирусот, потоа следуваат споделувања изјави на официјални кинески претставници во врска 
со потеклото на вирусот и обвинувањата од САД, како и информации за донации. Интересно е 
да се забележи дека на страницата не е објавена никаква информација за донација или 
набавка на респиратори, иако повеќе традиционални медиуми и интернет портали пренесоа 
изјави на официјални македонски претставници дека тоа се преговара и се очекува. Освен тоа, 
во три наврати претставена е идејата на кинескиот Претседател за градење глобална 
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здравствена заедница, односно развивање на здравствена компонента во рамки на кинеската 
глобална иницијатива Патот на свилата, што како тема не е пронајдена во традиционалните 
медиуми. Споделени се и повеќе вирални линкови, односно видеа кои имаат огромен број на 
прегледи на светско ниво. Сепак, максималниот број интеракции по објава е ограничен, со 54 
допаѓања (за донација) или 13 споделувања (на видео каде што наставници и ученици од 
училиште во Вашингтон го охрабруваат кинескиот народ во борбата со вирусот). 
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ННААРРААТТИИВВИИТТЕЕ  ВВОО  ГГЛЛООББААЛЛЕЕНН  ККООННТТЕЕККССТТ::  ШШТТОО  ССЕЕ  ККААЖЖУУВВАА,,  АА  ШШТТОО  ССЕЕ  
ППРРЕЕММООЛЛЧЧУУВВАА??  

 

 

НАРАТИВ 1: Ширење нејаснотии околу потеклото на вирусот 
 

 

Она што во македонските медиуми не е експлицитно забележано е ретроактивно 
прилагодување на наративите кога станува збор за потеклото на вирусот од почетокот на 
годината. Иако во првичните информации пласирани од страна на кинеските власти нема 
сомневања дека вирусот потекнува од Вухан, откако Кина е соочена со обвинувања дека не 
известила навреме и дека манипулира со бројките, започнува со намерно и наменско 
пласирање на нејаснотии, отворени прашања и шпекулации, со цел отворање сомнеж и 
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регистриран во 
Кина, но не се 
знае каде се 

појавил 

Вирусот постоел 
(на повеќе 
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воена 

лабораторија 
во Мериленд 

Потеклото  
на вирусот 
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заговор. Паралелно со тоа, малку се известува за цензурата на информации за потеклото од 
кинеска страна - дури и на документ потпишан од амбасадорите на ЕУ, како и цензура на сите 
медицински написи поврзани со КОВИД-19. Освен тоа, во контекст на кинеското противење 
на меѓународна независна истрага за потеклото која би можела да ги расчисти дилемите, не 
се споменува дека Кина се заканува со економски мерки на земјите кои ја поддржуваат 
идејата за независна истрага, како Австралија (Needham, 2020). 

 

НАРАТИВ 2:  Истакнување на кинескиот успех во справувањето, наспроти 
западните земји 

 

 

 

Наспроти тоа, меѓународните медиуми информираат за повеќе разузнавачки извештаи 
кои тврдат дека Кина задоцнила или го одложила предупредувањето до СЗО и остатокот од 
светот, што влијаело врз подготвеноста на другите земји. Освен тоа, објавените документи 
кои имаат за цел да ги пренесат научените лекции од Кина за останатиот дел од светот, 
всушност претставуваат политичка апологија на Претседателот Ши и Комунистичката партија, 
а не практично употреблив документ за јавни политики. На пример, во најпознатиот документ 
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заговор. Паралелно со тоа, малку се известува за цензурата на информации за потеклото од 
кинеска страна - дури и на документ потпишан од амбасадорите на ЕУ, како и цензура на сите 
медицински написи поврзани со КОВИД-19. Освен тоа, во контекст на кинеското противење 
на меѓународна независна истрага за потеклото која би можела да ги расчисти дилемите, не 
се споменува дека Кина се заканува со економски мерки на земјите кои ја поддржуваат 
идејата за независна истрага, како Австралија (Needham, 2020). 

 

НАРАТИВ 2:  Истакнување на кинескиот успех во справувањето, наспроти 
западните земји 

 

 

 

Наспроти тоа, меѓународните медиуми информираат за повеќе разузнавачки извештаи 
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светот, што влијаело врз подготвеноста на другите земји. Освен тоа, објавените документи 
кои имаат за цел да ги пренесат научените лекции од Кина за останатиот дел од светот, 
всушност претставуваат политичка апологија на Претседателот Ши и Комунистичката партија, 
а не практично употреблив документ за јавни политики. На пример, во најпознатиот документ 
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поттикнување на теории на заговор. Паралелно со тоа, малку се известува за цензурата на 
информации за потеклото од кинеска страна - дури и на документ потпишан од амбасадорите 
на ЕУ, како и цензура на сите медицински написи поврзани со КОВИД-19. Освен тоа, Кина се 
противи на меѓународна независна истрага за потеклото која би можела да ги расчисти 
дилемите и дури се заканува со економски мерки на земјите кои ја поддржуваат идејата за 
независна истрага, како Австралија (Needham, 2020). 

 

НАРАТИВ 2:  Истакнување на кинескиот успех во справувањето, наспроти 
западните земји 
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кои имаат за цел да ги пренесат научените лекции од Кина за останатиот дел од светот, 
всушност претставуваат политичка апологија на Претседателот Ши и Комунистичката партија, 
а не практично употреблив документ за јавни политики. На пример, во најпознатиот документ 
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користи максимално 
во справувањето со 
пандемијата (дронови, 
роботи итн.)

Кина е меѓу 
најсериозните 
кандидати за 
откривање на 
вакцина

Кинескиот модел е најуспешен

САД го запираат 
финансирањето за СЗО, 
што е погрешен чекор 
во овој момент – но 
Кина е конструктивна и 
ќе помогне

Во кинеската војска 
нема случаи на 
коронавирус како 
резултат на успешна 
примена на мерките

Кинеската 
вакцина ќе 
биде глобално 
јавно добро

Кина троши меѓу 3.200 и 140.000 
САД долари за лекување по пациент 
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– Белата книга објавена од кинеската влада на 66 страни, името на кинескиот претседател е 
споменато дури 53 пати како главен протагонист во активностите, а не се споменуваат 
никакви грешки или пропусти (State Council Information Office, 2020). 

И на оваа тема постои ретроактивно прилагодување на наративите: во случајот со 
официјалната статистика на починати во Вухан која е ревидирана подоцна како резултат на 
„прилагодување на методологијата“, што отвора сомневање за манипулација; како и со 
приказната за Ли Венлианг, еден од првите доктори кој се обидува да предупреди и на 
сериозноста на болеста и на несоодветната реакција на јавните власти, кој најпрво е казнет, а 
постхумно, за да се смират домашните реакции на интернет, е прогласен за херој. Медиумите 
споменуваат и повеќе тужби за кинеската одговорност и потфрлањето во справувањето, не 
само од надвор (државата Мисури), туку и приватни тужби во самата држава. Она што исто 
така ретко се споменува е наводот дека кинеските научници веќе добиле налог да почнат да 
работат на вакцина во средината на јануари, а останатите земји ги добиле првите примероци 
од вирусот дури на крајот на јануари. 
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НАРАТИВ 3: Демонстрирање на кинеската солидарност и дарежливост  
 

 

 

 

Во најголемиот дел од анализираните објави на оваа тема се користи нејасна 
терминологија што често го сокрива фактот дека т.н. помош се всушност набавки на 
медицинска опрема, а не донации. Не се истакнува фактот дека долгоочекуваната 
„донација“ на респиратори за Северна Македонија од Кина се планира да биде набавка со 
пари на ЕУ,  како ни поврзаноста на големата побарувачка за медицинска опрема на светско 
ниво која им носи значителен профит на кинеските компании. Кинеските власти ја отфрлаат 
одговорноста дека во повеќе наврати (во Холандија, Шпанија, Босна и Херцеговина) 
медицинската опрема или тестовите добиени по различен основ од Кина се фалични, како и 
наводите дека Кина врши притисок врз Германија за да добие пофални зборови за помошта, 
дека се фали со помошта за ЕУ, додека претходно бара дискреција кога ЕУ обезбедува помош 
за Вухан, односно дека манипулира со т.н. „политика на дарежливост“ (Borrell, 2020). 
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Кинеските операции за влијание во Северна Македонија во голема мера ги следат 
светските трендови и наративи. Тие најчесто се насочени кон промовирање позитивна 
перцепција за Кина како моќна и одговорна светска сила, нагласување на позитивните 
приказни и цензура на она што се смета за неповолно и штетно по кинеската репутација, 
ретроактивно прилагодување на наративите, како и пласирање на кинеските позиции и 
гледишта за различни теми. Се состојат во ширење информации објавени од кинески 
медиуми и официјални кинески претставници, зголемено присуство во традиционалните 
медиуи на кинески дипломатски претставници во земјата, поинтензивна активност на 
социјалните медиуми, промовирање видео содржини подготвени од кинеските државни 
телевизии („бела пропаганда“) и во помала мера непроверени и шпекулативни содржини од 
нејасни извори, полувистини и дезинформации кои одат во прилог на кинескиот наратив 
(„сива пропаганда“).  

Во Северна Македонија не се директно присутни кинески државни медиуми кои би 
известувале на македонски јазик, поради што „белата“ пропаганда претежно е насочена 
преку активност во домашните медиуми и на социјалните мрежи. Кинеските официјалните 
позиции во голема мера се присутни во националните медиуми каде што најчесто се 
пренесуваат на балансиран начин, со паралелно претставување и на спротивните наративи. 
Сепак, дури и кај дел од традиционалните медиуми забележано е присуство на нејаснотии, 
односно замаглување. Значително поголема е застапеноста на такви содржини на интернет 
порталите кои пренесуваат објави без наведување на извор и без автор, за разлика од 
странските сервиси каде што написите најчесто се авторски, подобро разработени и 
аргументирани. Присуството на „сива“ пропаганда, коешто е покарактеристично за 
социјалните мрежи, во овој момент нема потенцијал да предизвика промена во јавното 
мислење и претежно предизвикува позитивни реакции само кај маргинален дел од 
корисниците на социјални медиуми кои се интересираат за теории на заговор насочени 
против западните земји.  
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Поради низа политички и геополитички околности, како што се искуството со 
признавањето на Тајван и претпазливата надворешна политика кон Кина оттогаш наваму, 
лошото искуство во изградбата на автопатите со кинески заем и изведувач, перспективата за 
Северна Македонија да (не) стане држава членка на ЕУ во блиска иднина, ограничената 
„тежина“ на Северна Македонија на светско ниво итн., кинескиот фокус во овој момент не е 
насочен кон користење техники и алатки за убедителна комуникација. Наместо тоа, кинеската 
стратегија се чини дека доцни во однос на глобалните трендови, претпочита да одржува 
слаба видливост на повеќе теми, избегнува конфронтации и внимателно избира прилики каде 
може да поентира.  

Но, кинеските операции за влијание во Северна Македонија се во зародиш и спаѓаат 
во опсегот на фасилитирачка комуникација – воспоставување и одржување на ефикасни 
канали за комуникација и градење на целна публика. Во прилог на тоа говорат и обидите да 
се влијае врз претставници на медиумите преку тактиките веќе идентификувани од МФН: 
платени патувања (обука за новинари во Кина во 2014 година), обиди за градење односи меѓу 
професионалните здруженија (посета и средби на кинеското новинарско здружение All-China 
Journalists Association што е всушност поврзано со Комунистичката партија во 2017), донација 
на маски (2020), како и преку видливо зголемената активност на кинески дипломатски 
претставници на традиционалните медиуми (преку интервјуа, авторски текстови итн.) и на 
социјалните мрежи (Фејсбук). 

„Доцнењето“ во развојот на кинеските пропагандни алатки во земјата, што претставува 
заедничка карактеристика за повеќе земји во регионот на Централна и Источна Европа, се 
должи на слабиот моментален интерес на Кина за овие земји, но не и на недостатокот на 
капацитет, традиција или знаење. За разлика од Русија, Кина е релативно нов актер на овие 
простори, но нејзината „крива на учење“ и можностите што ги има на располагање се во 
сериозен подем. Поради тоа, потребно е да се развие сеопфатен пристап со цел да се заштити 
плуралноста на мислења како темелна вредност, да се спречи „локализирањето“ на лажните 
наративи и воопшто да се зајакне отпорноста кон странска пропаганда. Во таа смисла, 
детектирање и отстранување на лажни профили и ботови претставува само отстранување на 
директните и видливи симптоми, но не ги решава причините. Неопходно е преземање на 
серија чекори за промена на јавните политики, кои би вклучиле: 

 Јакнење на капацитетите за разбирање на Кина и кинеските позиции кај новинарите, 
институциите, политичките елити и граѓанското општество со цел поттикнување на 
информирана јавна дебата и борба против дезинформациите. 
 

 Поттикнување на способноста и интересот за критичка анализа и длабинско 
известување кај новинарите во врска со глобалните геополитички случувања. 
 

 Јасно означување на содржини што се платени, нарачани или обезбедени од трети 
држави или државни чинители во традиционалните медиуми. 

 
 Дефинирање политики и законски решенија кои би обезбедиле т.н. професионална 

верификација на онлајн медиуми од интернет порталите, со цел зголемување на 
нивната транспарентност и професионализам при известувањето, зајакнување на 
финансиската одржливост на медиумите и намалување на можноста за влијание од 
страна на трети држави врз нив. 
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простори, но нејзината „крива на учење“ и можностите што ги има на располагање се во 
сериозен подем. Поради тоа, потребно е да се развие сеопфатен пристап со цел да се заштити 
плуралноста на мислења како темелна вредност, да се спречи „локализирањето“ на лажните 
наративи и воопшто да се зајакне отпорноста кон странска пропаганда. Во таа смисла, 
детектирање и отстранување на лажни профили и ботови претставува само отстранување на 
директните и видливи симптоми, но не ги решава причините. Неопходно е преземање на 
серија чекори за промена на јавните политики, кои би вклучиле: 

 Јакнење на капацитетите за разбирање на Кина и кинеските позиции кај новинарите, 
институциите, политичките елити и граѓанското општество со цел поттикнување на 
информирана јавна дебата и борба против дезинформациите. 
 

 Поттикнување на способноста и интересот за критичка анализа и длабинско 
известување кај новинарите во врска со глобалните геополитички случувања. 
 

 Јасно означување на содржини што се платени, нарачани или обезбедени од трети 
држави или државни чинители во традиционалните медиуми. 

 
 Дефинирање политики и законски решенија кои би обезбедиле т.н. професионална 

верификација на онлајн медиуми од интернет порталите, со цел зголемување на 
нивната транспарентност и професионализам при известувањето, зајакнување на 
финансиската одржливост на медиумите и намалување на можноста за влијание од 
страна на трети држави врз нив. 
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 Препознавање на медиумите како критичен сектор кога станува збор за склучување на 
договори, воспоставување соработка со странски чинители и привлекување странски 
инвестиции. 
 

 Понатамошно зголемување на медиумската писменоста кај населението, преку 
насочени кампањи.   
 

 Постепено јакнење на економската независност од Кина, особено во чувствителни 
сектори како што се медицинска опрема, лекови и помагала, машини, технологија итн. 
 

 Постепено стратешко диверзифицирање на увозните и извозните пазари на 
македонските компании. 
 

 Недвосмислено придржување кон вредностите кои декларативно се стратешка 
определба и државен приоритет – владеење на правото, демократија, добро 
управување, човекови права и основни слободи. 

 
 

 Воспоставување унифициран пристап и национална јавна политика кон Кина која ќе 
обезбеди сеопфатен увид и пристап кон соработката на различни полиња, со цел:  

- согледување на ранливоста при соработката во одредени 
чувствителни области, 

- претставување конзистентен став од различни државни чинители и  
- намалување на можностите за кинеско влијание во некоја област 

преку користење на зависноста од Кина во друга област. 
 

 Соработка со земји од регионот кои се „понапред“ во односите со Кина, односно 
имале можност да стекнат повеќе искуство во соработката, да извлечат лекции и да 
развијат соодветни механизми за максимизирање на сопствените, национални 
интереси. 
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