
ЕТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:
ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОЗАПИСІВ СВІДКІВ 
В РЕПОРТАЖАХ ТА ЗАХИСТІ ПРАВ ЛЮДИНИ

Репортаж відеозапису свідка може надати цінну інформацію про порушення прав людини. В деяких 
випадках ці відеозаписи є єдиними візуальними підтвердженнями правопорушення та можуть дати 
критичні відповіді на питання щодо події або розслідування.

Але рідко легко прийняти рішення щодо того, чи робити зйомку публічною і в який спосіб. Деякі 
відеозаписи очевидців мають значний ризик завдати окремим особам або навіть общинам значної 
шкоди, якщо вони будуть широко поширені або використані з поганою метою. Багато відеозаписів, 
які знаходяться онлайн, взагалі ніколи не планувалися для публічного розголошення. Інші були зняті 
з метою залякати, нашкодити або спричинити насильство.

Ці відеозаписи ставлять питання для журналістів, правозахисників, документалістів та слідчих: Як 
можна застосувати принципи безпечної та етичної практики прав людини – включаючи зобов’язання 
поважати людську гідність, уповноважити постраждалі общини та мінімізувати шкоду – коли 
отримано візуальну документацію, яку ми не самі зібрали?

Хоча технології дозволяють легко додати лінк до відеозапису на YouTube в онлайн‑репортаж, статтю 
або включити численні кліпи у відеомонтаж або документальний фільм, потрібно враховувати 
наслідки цього для осіб, зображених на записі та для питання, яке зображене.

Нижче вказані принципи для етичного оцінювання відеозаписів свідків, а також інструментів, ресурсів 
та прикладів того, як розглядати етичні проблеми. Посібник поділено за обов’язками для трьох 
учасників відеозйомок:
 І. зазнятих осіб;  
 ІІ. творців відеозапису; тa  
 ІІІ. аудиторії.  

ВСТУП

Основна аудиторія глави – слідчі, журналісти, захисники, архіваріуси та інші особи, які 
використовують відеозаписи очевидців для репортажів, розслідування або документування питань 
щодо прав людини. Хоча ця частина посібнику в першу чергу розглядає вже зроблені відеозаписи, 
багато з обговорюваних етичних міркувань також стосуються трансляції та поширення репортажів 
наживо.

Врешті решт цей посібник саме про те, що прийняття рішення, чи поширювати відеозаписи очевидців 
та як це робити, рідко буває легким. Інколи ви можете побачити, що два чи більше етичні міркування, 
описані нижче, протирічать одне одному, і повинні будете використовувати своє професійне судження, 
щоб прийняти найкраще рішення з поганих. Як ви це будете робити, може залежати від вашого 
власного досвіду, сфери роботи та цілей. Ми сподіваємося, що керівні принципи та приклади, які 
тут надаються, допоможуть вам робити ці непрості рішення, і ми охоче розглянемо ваші відгуки, які 
допоможуть нам оновити та покращити ці рекомендації.

ПРО ЦЮ ГЛАВУ
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ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ
Відеозапис Свідка
Цей посібник розповідає про «відеозапис свідка», тобто відеозаписи, зняті окремими 
особами на місці події. Ці відеозаписи часто зняті звичайними прохожими, інколи 
активістами, а також жертвами, тими, що вижили, або самими злочинцями. Відеозаписи 
свідків зазвичай потрапляють до слідчих або медіа через онлайн‑платформи, такі як 
YouTube, Фейсбук або Твіттер. В інших випадках вони надсилаються джерелом слідчим 
по електронній пошті, через чати або інші засоби комунікації або їх знаходять на 
комп’ютері або мобільних телефонах осіб, які їх зняли. Їх об’єднує те, що ви, глядач – 
репортер, слідчий, продюсер або захисник, що оцінює репортаж – не були задіяні 
в процес зйомки. Тому у вас є ряд питань до відеозапису, його автентичності, мети та 
контексту. Такий вид запису часто називається «створений користувачем контент», 
«СКК», «відео з відкритих джерел» або «громадське відео».

Поширення
Цей посібник розглядає поширення відеозаписів очевидців, під чим ми розуміємо 
методи публічного поширення та контекстуалізації відеозаписів очевидців або 
інформації, що там міститься. Це може мати місце у формі гіперлінка до YouTube URL 
у звіті щодо прав людини, документального фільму, що містить кліп з відеозаписів 
очевидця, блогу, що містить релевантні онлайн‑відео, статті, що описують подію, зняту 
в репортажі, інтерактивної карти, що розміщує відеозаписи за місцями, або інші способи 
публічного розповсюдження відеозаписів очевидців.

Поширення на відміну від Збереження
Процес поширення відрізняється від збереження сюжету для потенційного 
використання в специфічному юридичному або правозахисному контексті. Так, 
коли ми радимо, наприклад, відредагувати відео, щоб зробити нечіткими обличчя, 
ця порада спрямована на публічне поширення відеозапису. Правозахисники будуть 
зберігати заархівовану копію оригінальної зйомки для потенційного використання, щоб 
поділитися з обраною аудиторією, наприклад місцевими прокурорами.

Насправді ми рекомендуємо для тих, хто працює з сюжетами, які можуть надати 
важливу інформацію, в першу чергу зберегти та заархівувати копію відеозапису. Багато 
онлайн відеозаписів порушення прав людини прибираються з веб‑сторінок з безлічі 
причин, включаючи порушення правил розміщення інформації на онлайн‑платформах. 
Незалежно від того, чи ви плануєте поширювати відеозапис для публічної аудиторії, 
збереження копії забезпечить збереження візуального документування, яке він містить.

Для додаткових ресурсів архівування, дивіться Посібник Архівування для Активіста 
Відео.1

http://archiveguide.witness.org
http://archiveguide.witness.org
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Отримайте поради 
щодо отримання 

інформованої згоди на 
https://library.witness.

org/product/obtaining‑
informed‑consent/

ДОДАТКОВА 
ІНФОРМАЦІЯ

ПРИНЦИПИ ЕТИЧНОГО ДОКУМЕНТУВАННЯ
У сферах прав людини, журналістики та документального кіно склалася традиція 
етичної практики, яка в загальному пов’язана з бажанням «мінімізувати шкоду» для 
суб’єктів репортажу. Така практика включає отримання поінформованої згоди осіб, яких 
інтерв’юють або знімають, та оцінка потенційних ризиків, пов’язаних з документуванням та 
поширенням їх історій.

Поширювачам, які не є учасниками зйомки відеозапису, більш складно оцінити, чи особи 
давали згоду на те, щоб їх знімали, та чи поширення відеозапису може завдати їм шкоди. 
Цей розділ присвячений ризикам шкоди для осіб та общин, які зняті у репортажі свідка, 
та описує стратегії для оцінки, зваження та вирішення цих ризиків. Але спочатку ми 
переглянемо основні концепції етичного документування.

ЗГОДА
Одержання згоди особи на запис та публікацію його чи її зображення та оповіді, а також 
обставин і засобів захисту, є ключовим для відповідального та етичного документування. 
Деякі люди бажають залишити свої життя та досвіди приватними або розповісти свої історії 
анонімно з приватних причин або з міркувань безпеки.

Інформована згода включає усвідомлення особою, яку знімають, мети та потенційної 
аудиторії відеозапису, а також ризиків, пов’язаних із появою на ньому. Надаючи згоду на 
зйомку, особа вирішує взяти участь та прийняти потенційні пов’язані ризики. Це рішення 
не обов’язково постійне; особа, яка дала згоду, може пожалкувати про своє рішення після 
подальших роздумів або через зміну ризиків для безпеки. Важливо поважати той факт, що 
рішення особи щодо згоди може змінюватися з часом.

Хоча практика одержання поінформованої згоди має довгу історію в правах людини, 
журналізмі та зйомках документальних фільмів, особи не з цих професій часто не знають 
про концепцію або не мають нагоди запитати згоди в осіб, яких вони знімають. Деякі 
відеозаписи робляться, коли люди не знають, що їх записують. У випадках з деякими 
відеозаписами щодо прав людини особа, що знімає, є одночасно правопорушником, 
і розкриття особи жертви є частиною самого правопорушення (дивіться розділ про Зйомки 
Злочинця на сторінці 9).

ПЛАНОВАНА АУДИТОРІЯ І ВИКОРИСТАННЯ
Не всі записи свідків, що знаходяться онлайн, були зроблені та завантажені з метою 
поширення з громадськістю. Суб’єкт міг погодитися на запис для певної обмеженої 
аудиторії, а не для широкого розповсюдження.

Розглянемо випадок зламу онлайн‑рахунків голлівудських знаменитостей2 у 2014 році 
з метою одержання голих фотографій. Після того, як приватні онлайн‑рахунки 
знаменитостей були незаконно зламані, багато їхніх приватних фотографій стали публічно 
доступні онлайн та були широко поширені. Але це явно була не та аудіторія на яку 
знаменитості початково мали намір поширювати фото: їх згода була лише для обмеженої 
аудіторії і особистих цілей. Більш загально, особи можуть ділитися інформацією у Фейсбуці 
або Твіттері, маючи розуміння, що лише їхнє обмежене коло друзів або послідовників 
побачить її, або без чіткого розуміння налаштувань приватності, що визначають, хто може 
побачити інформацію, якої вони діляться на рахунках в соціальних мережах.

I. ЗОБОВЯЗАННЯ ЩОДО ЗАЗНЯТИХ ОСІБ

https://library.witness.org/product/obtaining-informed-consent/
https://library.witness.org/product/obtaining-informed-consent/
https://library.witness.org/product/obtaining-informed-consent/
https://en.wikipedia.org/wiki/ICloud_leaks_of_celebrity_photos
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БЕЗПЕКА, ГІДНІСТЬ ТА ПРИВАТНІСТЬ
Властива сила відеозапису розказати індивідуальну історію, також має потенціал того, що 
відеозапис може порушити безпеку, гідність та приватність осіб чи громад, зображених 
в репортажі. Наприклад, відеозапис сексуального нападу має потенціал присоромити, 
повторно зробити жертвою або нести загрозу для жертви. Широко поширені зйомки 
правозахисників можуть зробити їх цілями для арештів або насильства з боку репресивних 
урядів. Свідчення офіцера поліції про корупцію серед його начальства може становити 
загрозу звільнення для цього офіцера або й гірше.

Враховуйте, що можуть існувати й інші люди, окрім тих, що розпізнані на записі, які 
піддаються ризику через опублікування сюжету. Наприклад, якщо одна особа знята на 
камеру на зустрічі, можна припустити, що його колеги також там були. Якщо знята особа, 
що виступає проти місцевої влади, вся сім’я цієї особи може бути під загрозою відплати. 
Свідчення особи на камеру може містити вказівку на інших людей та їх місцезнаходження.

Потенційна шкода може бути завдана також правопорушникам, які можуть бути зняті на 
камеру. Цей момент особливо важливий для правозахисних груп, які домагаються чесного 
процесу та не хочуть піддати підозрюваного злочинця ризику катувань.

ПРОФЕСІЙНЕ СУДЖЕННЯ
За відсутності чітких індикаторів поінформованої згоди на відеозаписі, поширювач повинен 
зробити професійне судження щодо того, чи використання відеозапису може порушити 
згоду, приватність або гідність знятих осіб чи громад чи піддати їх потенційному ризику 
шкоди іншим шляхом. Зробіть наступні кроки для того, щоб зробити поінформовану оцінку 
потенційних ризиків для знятих осіб. Потім зважте різні фактори, щоб вирішити, як поширити 
запис, мінімізуючи ці ризики.

ОЦІНІТЬ ЗГОДУ

КРОК 1

Певні візуальні підказки можуть допомогти глядачу оцінити, чи особа давали згоду на запис.
Питання для розгляду:

При оцінці здімності особи на надання його чи її згоди на запис, звертайте особливу увагу 
до вразливих членів суспільства, таких як в’язні, діти чи особи з ментальними труднощами, 
оскільки вони не завжди можуть повністю усвідомлювати ризики появлення на відеозаписі 
або володіти автономією для прийняття рішення, чи робити це.

Хоча навіть якщо візуальні підказки можуть допомогти вирішити, чи особи, зняті на відео 
очевидця, знали про зйомки на камеру чи хотіли бути записані, майже неможливо точно 
оцінити, чи вони надали поінформовану згоду на запис. Наприклад, якщо відеозапис 
був зроблений в багатолюдному публічному місці, як протест або бійка із застосуванням 
насильства, в них могло не бути можливості «відмовитися» від того, щоб бути знятим. Вони 
могли не знати, чи ці записи будуть розповсюджені, кому та для яких цілей.

• Відеозапис був зроблений в публічній чи приватній обстановці?  
• Суб’єкт знає про здійснення запису?  
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ОЦІНІТЬ ЗАПЛАНОВАНУ АУДИТОРІЮ

КРОК 2

Поінформована згода залежить від розуміння мети та аудиторії репортажу. Якщо особа 
дала поінформовану згоду для початкового запису, ця згода не поширюється на неочікувані 
подальші використання. Наприклад, в’язень може надати згоду на запис у своїй в’язничній 
камері для використання у звіті про захист прав людини, але не на використання цього ж 
запису з розважальною метою.
При оцінці наявності згоди особи на поширення їх зображень, персональних даних та 
історій, запитуйте:

Не треба вважати, що оскільки ваша організація або публікація спрямована на певну 
аудиторію, то поширений вами репортаж не буде циркулювати по всьому світі онлайн 
і не потрапить до громади записаних людей. (дивіться розділ «Від Експерта» на сторінці 
10 щодо рекомендацій Міжнародного Комітету Червоного Хреста щодо обходження 
з чутливою інформацією в публічному доступі).

ОЦІНІТЬ РИЗИКИ

КРОК 3

Зважте, яку шкоду може завдати публічне поширення репортажу. Враховуйте, що поняття 
приватності та ризики насильства, соціальної маргиналізації та репресій не є однаковими 
в різних суспільствах та культурах. Наприклад, в США є загальне розуміння того, що 
«публічні» події, такі як протести, є достатньою підставою для документування. Однак в інших 
країнах протестувальники вживають заходів для забезпечення анонімності, щоб уникнути 
націлених репресій за активність. Проконсультуйтесь з кимось, хто володіє розумінням 
соціальних норм та станом безпеки у громаді, де ведеться запис, щоб виміряти потенціал того, 
що розповсюдження репортажу порушить приватність або поставить під загрозу людей або 
громади.

• Чи згоду дали, розраховуючи, що запис буде поширений для певної аудиторії та 
/або певного використання?

• Який вплив матиме збільшене використання репортажу на приватність, гідність 
та безпеку осіб на відеозаписі?

• Як щодо способу його презентації з іншими відеозаписами або інформацією?
• Чи погодились би особи на той спосіб використання відеозапису, який ви 

плануєте?
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ЗВАЖТЕ НА КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

КРОК 4

Коли правозахисники, журналісти та військові журналісти документують гуманітарну подію або 
ситуацію з правами людини, це загалом здійснюється з метою «публічного інтересу» ‑ віри в те, 
що в громадських інтересах розкрити злочин або серйозне правопорушення, захистити публічне 
здоров’я та безпеку, та зробити внесок у поінформоване та зацікавлене населення. Відеозапис може 
бути сильним інструментом для розкриття питань публічного інтересу та мотивувати зміни.

Однак існує постійне протиріччя між цією мотивацією розкрити правопорушення та 
міркуваннями згоди, безпеки і гідності. Наприклад, відеозапис тортур у в’язниці може шокувати 
і спонукати показати його в новинах без розмірковувань про вплив такого відеозапису на жертв 
правопорушення. (дивіться приклад з Малайзії у розділі Відеозаписи Злочинців на сторінці 9).

Врахуйте описані вище фактори, щоб зважити часто протилежні цінності прав людини. Ось кілька 
прикладів, які ілюструють протиріччя між цими цінностями:

• Інтереси суспільства проти особистого ризику. Хоча викриття несправедливості має 
велике значення для загального суспільного блага, з іншого боку, для тих, хто обирає 
свідчити на камеру можуть існувати ризики безпеки. Люди повинні усвідомлювати та 
приймати ці ризики, погоджуючись на зйомку та поширення їх історії.

• Інтереси суспільства проти прав обвинувачених – Це часто має місце з відеозаписами, 
які розкривають особи злочинців. Хоча деякі правозахисні організації роблять розмитими 
обличчя злочинців для їх безпеки та забезпечення їх прав на справедливий суд, інші 
розкривають їх особи, щоб притягнути порушників до відповідальності за свої дії та 
вчинити тиск на суспільство для притягнення їх до правосуддя.

• Інтереси суспільства проти особистої гідності – хоча викриття правопорушення проти 
людини може принизити його або її гідність, кращий захист жертви можна досягти, якщо 
особистість жертви відома на противагу анонімній. Наприклад, коли з’явився відеозапис 
того, як поліція завдає тортур затриманим особам на Фіджі, мати одного з жертв змогла 
ідентифікувати свого сина та добитися правосуддя.3

Поширювач зобов’язаний зробити своє професійне судження, щоб зважити плановане соціальне 
благо від розкриття порушення та потенційний ризик, пов’язаний із поширенням відеозапису 
свідка, особливо тих, в яких зняті особи не давали свою поінформовану згоду на запис. Намагайтеся 
досягати балансу, який мінімізує вірогідність того, що відеозапис спричинить неочікувану шкоду, 
особливо тим, хто залишається у вразливих ситуаціях після показу або розповсюдження відеозапису. 
Дивіться нижче способи розкриття правопорушення з мінімізацією ризику.

СТВОРЮЙТЕ СТАНДАРТИ
Створюйте стандарти всередині вашої організації, щоб показати, як ви робите репортаж, 
та впевніться, що ваша команда чітко розуміє їх до того, як їм прийдеться їх використовувати. 
Чи є ситуації, в яких ви б розповсюдили відеозапис без отримання поінформованої згоди 
знятих осіб? Чи завжди ви будете робити розмитими обличчя жертв злочинів на відеозаписах 
свідків? Чи ви будете робити розмитими обличчя злочинців? Коли ви відмовитеся від того, щоб 
транслювати, включати, або давати лінк на репортаж свідка?

Створіть власний список питань для перевірки, щоб визначити, чи поширювати репортаж 
та в який спосіб, або використовуйте список, що міститься в кінці цього посібника.

http://cafepacific.blogspot.com/2013/03/fiji-prisoner-beating-they-treated-my.html
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ЯК МІНІМІЗУВАТИ ШКОДУ ПРИ РОЗКРИТТІ 
ЗЛОЧИНУ
Лише тому, що запис злочину існує, не означає, що воно повинне бути публічно поширене, 
якщо це може потенційно завдати шкоду особам на відеозаписі. Ви можете вирішити не 
показувати запис, а замість цього надати вашій аудиторії його опис. Альтернативно виконуйте 
кроки, зазначені нижче для того, щоб приховати ідентичність осіб під час поширення 
відеозапису:

Коли ви хочете зберегти ідентичність особи нерозкритою, є кілька факторів, які треба 
враховувати:

• Розпізнання за Обличчям та Голосом – використовуйте відеоредактор або 
інструмент для розмивання обличчя на YouTube4, щоб зробити обличчя розмитим. 
Пересвідчіться, що вони досить розмиті, щоб впізнання було неможливим, 
і в такий спосіб, що візуальна інформація не може бути відновлена. Якщо голоси 
можуть розкрити особу людини, що знаходиться в зоні ризику, використовуйте 
аудіоредактор, щоб приховати голос.

• Інші Поради – Перевірте, що одяг, татуювання, свідчення та інша аудіо‑ та візуальна 
інформація на записі не розкриває ідентифікуючу таку як імена, титули, номерні 
знаки чи адреси.

• Метадані – Якщо у запис включені метадані, які можуть розкрити місце зйомки 
або особу оператора, це також може піддати людей ризику. Впевніться, що коли ви 
поширюєте відео публічно, ви робите це в такий спосіб, що не розкриваєте таку 
ідентифікуючу інформацію. Для цього ви можете обмежити використання або 
поширення відповідних постів в соціальних мережах, які могли б розкрити чиюсь 
ідентичність або місцезнаходження. Наприклад, ре‑твіттінг або репост повідомлення, 
що містить відеозапис на Твіттері або Фейсбуці, може випадково розкрити власника 
рахунку.

У ситуаціях, коли є кілька суб’єктів (такі як бунт), будьте обережні, щоб випадково не 
розкрити особу людей, які не є в фокусі вашого рослідування.

РОБІТЬ ЛЮДЕЙ АНОНІМНИМИ

ЯСКРАВІ ПРИКЛАДИ
Приклад 1: У статті5 про відеозапис, який показував малу сирійську дитину, яка била іншу, поки 
дорослі поза кадром заохочували насилля, СВІДОК поширив відредаговану версію відеозапису 
із розмитими обличчями дітей.

Приклад 2: Міжнародна Амністія отримала запис очевидця порушень прав людини, вчинених 
членами нігерійської армії. У відеорепортажі6, який включає записи побиття та вбивств 
очевидця, організація зробила розмитими обличчя жертв та злочинців для збереження їх 
приватості.

Приклад 3: У своєму репортажі про відеозапис сексуального нападу в Каірі7, НьюЙоркТаймс 
описала зміст відеозапису в тексті замість того, щоб показати запис.

https://youtube.googleblog.com/2012/07/face-blurring-when-footage-requires.html
http://blog.witness.org/2014/08/abuse-syrian-child-video-sparks-outcry-arrests/
https://www.youtube.com/watch?v=GA7SIbvEO64
https://www.youtube.com/watch?v=GA7SIbvEO64
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З ПРАКТИКИ: 
СВІДКИ ЗНІМАЮТЬ ГОМОФОБСЬКИЙ НАПАД
Один відеозапис з Ямайки ілюстрює кілька таких моментів. Відеозапис зображує побиття 
молодого хлопця, за припущенням – гея, охоронцями в аудиторії колледжу, в той час 
як юрба дивиться та знімає через вікна. Хоча відеозапис документує злочин, публічне 
розповсюдження оригінального відеозапису проблематичне з ряду причин:

• Згода: Жертва не мала можливості зайняти позицію щодо дачі згоди на зйомку.  

• Гідність і повторні переживання жертви: Поширення відеозапису могло 
спричинити пережиття травматичної події знову і знову.  

• Безпека: На Ямайці, як і в багатьох частинах світу, припущення, що людина є геєм, 
може спричинити цілеспрямоване насилля. Поширення цього відеозапису могло 
привести до того, що жертву сприймали б як гея (незалежно від того, чи він є ним 
насправді) і піддати його ризику подальшої шкоди. 

Хоча відеозапис очевидців можуть розкрити злочин, він також може піддати жертву 
ризику подальшої шкоди. У цьому випадку місцеві медіа розповіли про атаку, транслюючи 
відредаговану версію відеозапису, яка зберігала приватність жертви і таким чином 
мінімізувала ризик подальшої шкоди.

ВИСНОВОК 

Хоча відеозапис очевидця можна знайти 
онлайн, місцеві телекомпанії прийняли 
етичне рішення зробити розмитим 
обличчя жертви, коли транслювали 
запис по телебаченню. Хоча такий хід 
вирішує деякі аспекти потенційної шкоди 
у зв’язку з поширенням відеозапису, це 
не ідеальне рішення. Жертві все одно 
прийшлося переживати свій досвід під 
час телетрансляції на національному 
телебаченні, навіть якщо його особу 
не розкрили. Служби новин зважили 
потенційну шкоду від трансляції запису 
і цінністю новини про розкриття 
гомофобського насилля на території 
університету і зробили професійне 
судження розкрити злочин, мінімізуючи 
шкоду.
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ВІДЕОЗАПИСИ ЗЛОЧИНЦІВ
Багато відеозаписів, які документують порушення прав людини, зняті самими злочинцями та 
представляють собою складне завдання для журналістів та правозахисників, які хочуть робити 
репортажі про правопорушення без поглиблення цілей злочинців. Ось кілька прикладів:

• У Малайзії поліцейські офіцери зняли на відео знущання над затриманим8 на свої 
мобільні телефони та ділилися записом між собою. Коли відеозаписи стали 
публічними в 2005 році, на них показували затриманих жінок, яких примушували 
роздягатися догола та присідати, та іншими способами принижували та знущалися.

• Під час кампанії ненависті у Росії9, злочинці використовували онлайн сайти 
знайомств для заманювання молодих геїв на місце зустрічі, де над ними знущалися 
та принижували. Знущання знімалися на відео, а кожну жертву дражнили погрозою 
показати його сім’ї та общині, та показували відеозаписи в соціальних мережах.

• Відеозаписи насильства стали популярним інструментом терористичних груп, таких 
як Аль‑Каїда та Ісламська Держава. Їх відеозаписи заручників та страт спрямовані 
на сіяння страху, активізацію послідовників та збирання коштів.

Як завжди, корисно аналізувати наміри осіб, які знімають або завантажують відео. 
Запитайте себе:

• Відеозапис зробили для того, щоб посіяти страх?  
• Для дегуманізації особи чи общини?  
• Для прославлення насилля та залучити нових членів до організації?  
• Для розваги самих злочинців та поширення тактики між собою?  
• Для збентеження або введення в оману глядачів?  
• Чи був сам відеозапис частиною самого злочину, як у випадку з Росії? 

У багатьох із цих випадків, таких як відеозаписи страт та заручників, зйомка може надати важливу 
інформацію для розслідування або для триваючого сюжету новин. В інших, таких як знущання над 
малайзійськими затриманими, відеозапис може надати докази злочину, які можуть призвести до 
публічної дискусії та посприяти правосуддю та притягненню до відповідальності.

Однак однією проблемою при використанні відеозаписів злочинців є повторні переживання 
жертв. Жертва не лише не могла давати згоду на здійснення запису; його чи її зняли у вразливій 
та часто нелюдській ситуації. Публічне поширення такої події може спричинити психологічну 
травму. Відеозаписи можуть розкрити їх ідентичність та цим піддати жертву ризику подальшої 
дискримінації та приниження.

Коли репортаж з малайзійської в’язниці транслювали на місцевому телебаченні, одна з жертв, яка 
на той час вже була випущена та перебувала вдома, пізнала себе на екрані. «Я була здивована, зла та 
принижена знову» ‑ сказала вона ВашингтонПост10. Хоча вона була рада, що відеозаписи звернули 
громадську думку на злочин, вона попросила, щоб люди перестали їх поширювати11.

Коли відеозапис свідка міг завдати потенційну шкоду знятим особам чи общинам, вжийте заходів 
для мінімізації цього ризику, коли ви робите репортаж про злочин. Наприклад, коли організація 
Human Rights Watch робила звіт про знущання над групою ЛГБТ в Росії, вона створила відеозапис12, 
використовуючи частини зйомок злочинців, на якому обличчя жертв були розмиті, щоб зберегти їх 
анонімність. Багато газет повідомляють про відеозаписи заручників чи страт без їх поширення або 
вказування лінків до відеозаписів, щоб уникнути співучасті в досягненні політичних або фінансових 
цілей захоплювачів заручників.  

http://hub.witness.org/en/node/7690
http://blog.witness.org/2013/08/abuse-by-viral-video-break-the-cycle-with-identity-protecting-tools/
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/11/14/AR2006111401312.html
http://hub.witness.org/en/node/7690
https://www.youtube.com/watch?v=zMTbFSJ_Tr4
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ВІД ЕКСПЕРТА 
Публікація Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) описує стандарти 
та правила для правозахисних та гуманітарних організацій щодо обходження 
з таємною інформацією в районах військових конфліктів та в інших зонах насилля. 
Ці правила також дійсні для багатьох інших учасників та ситуацій.

Часто дуже важко або взагалі неможливо встановити початкове джерело 
інформації, розміщеної в інтернеті, та з’ясувати, чи отримана інформація була 
здобута чесно/законно з поінформованої згоди осіб, що мають відношення 
до відеозапису. Іншими словами, персональні дані, що розміщені в інтернеті, 
не завжди там опинилися в результаті свідомого вибору осіб, які вирішили 
поділитися інформацією в публічному доступі.

Той факт, що інформацію можна скачати, не обов’язково значить, що вона 
планувалася бути «публічною»… У вас є обов’язок перевірити згоду особи, чиї 
дані використовуються. Коли така згода не може бути отримана в дійсності, 
інформація, яка дозволяє ідентифікацію жертв або свідків повинна робитися 
публічною лише тоді, якщо очікуваний захисний результат очевидно переважає 
ризики. У випадку сумнівів, сильно рекомендується показувати лише 
узагальнені дані, без індивідуальних маркерів.

‑ Витяг з Професійних Стандартів Захисної Роботи МКЧХ13, ст.96.

ОБХОДЖЕННЯ ІЗ ТАЄМНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p0999.htm
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Поширення відеозапису очевидців створює новий контекст для їх контенту. Цей розділ роз‑
глядає етичні міркування цього, включаючи вказівку на джерело, питання безпеки особи, яка 
зняла відео, та дистриб’ютера, та забезпечення прозорості щодо їх цілей.

ЗНАХОДЖЕННЯ ДЖЕРЕЛА
Багато людей, що знімають відео, спеціально документують питання порушень прав людини 
як професіонали, цивільні журналісти або активісти, та поширюють репортажі через свої 
особисті або громадські канали та профілі в соціальних мережах. В інших випадках репортаж, 
знятий очевидцем, поширюється анонімно через особливі небезпеки, на які вони наражають‑
ся. Відеозапис злочинця часто завантажується до власних комунікаційних каналів групи, щоб 
похизуватися знущаннями; в інших випадках вони випускаються інформатором, який вживає 
заходів, щоб залишитися анонімним.

Враховуючи різні способи для поширення зйомок очевидця онлайн, не можна припускати, що 
особа, яка завантажила відеозапис в соціальні мережі, є тією ж особою, яка зробила його. Ще 
складнішим робить справу те, що часто існують кілька онлайн‑версій того ж відеозапису.

Для того, щоб почати розглядати потенційні міркування етики та безпеки щодо джерела віде‑
озапису, спочатку треба встановити, хто є цим джерелом. Хто зняв оригінальний відеозапис? 
Хто поширив його? Це була одна й та ж особа? Різні люди в одній команді? Різні люди з різною 
метою?

Можливо, ви не зможете дати точну відповідь на всі ці запитання, але якщо ви їх задасте, 
це може допомогти вам оцінити початкову мету зйомки та потенційні ризики безпеки у зв’яз‑
ку з його поширенням. Встановлення особи джерела також дозволить вам ознайомити вашу 
аудиторію з контекстом, який потрібний для оцінки змісту відеозапису.

ПОДУМАЙТЕ ПРО БЕЗПЕКУ ДЖЕРЕЛА
Свідки в ризикованих ситуаціях
В конфліктах або дуже важливих подіях можуть бути очевидці на місці події, які роблять 
запис та поширюються його в соціальних мережах. Якщо у вас є контакт з такими особами, 
віддавайте пріоритет їх безпеці над бажанням отримати репортаж, який вони можуть зібрати. 
(Дивіться «Від Експерта: Забезпечення Безпеки Очевидця», сторінка 12 щодо правил спілку‑
вання з очевидцями у такій ситуації).

Aнонімні автори
Бувають окремі випадки, коли особа, які знімала та/або завантажила відеозапис, захоче зали‑
шитися анонімною через міркування безпеки. В місцях, де журналісти та активісти працюють 
під великим ризиком, громадські засоби масової інформації часто поширюють відеозаписи, 
зроблені мережею операторів, чиї індивідуальні особистості залишаються анонімними. В ін‑
шому випадку інформатор може розкрити репортаж, який показує вчинення злочину його 
колегами, і особа поширювача умисно залишається приватною, щоб запобігти відплаті.

Якщо ви маєте справу з репортажем, в якому автор або поширювач може піддаватися ризику 
за розкриття злочину та вжив заходів, щоб залишитися анонімним, обов’язково захищай‑
те анонімність джерела. Чи репортаж містить метадані – технічну або описову інформацію, 
включену в відео‑файл – що може вказати на джерело або його місцезнаходження? Чи плат‑
форма, на якій розміщений відеозапис, розкриває ідентифікуючу інформацію про джерело, та 
якщо так, чи знає джерело про це? Якщо ви дізналися особу джерела під час перевірки відеоза‑
пису, оцініть ризики для автора, якщо його особа буде публічно розкрита. Якщо у вас є кон‑
такт з автором, подумайте про шифрування ваших електронних листів та чатів.

II. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЩОДО ОСОБИ, 
ЯКА ЗНЯЛА ВІДЕОЗАПИС

ДОДАТКОВА 
ІНФОРМАЦІЯ

Дізнайтеся про безпечну 
онлайн‑комунікацію 

з Самозахисту 
Спостерігача 
Електронної 

Передової Фундації 
на веб‑сторінці bit.ly/

EFF_SurveillanceDefense

bit.ly/EFF_SurveillanceDefense
bit.ly/EFF_SurveillanceDefense
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ВІД ЕКСПЕРТА 
Асоціація Онлайн Новин

«Створи Власний Кодекс Етики» Асоціації Онлайн Новин був створений командою 
журналістів у 2014 році, щоб допомогти сайтам новин та репортерам розв’язати етичні 
проблеми в сучасній журналістиці. Посібник включає такі поради щодо мінімізації ризиків 
для громадських журналістів:

• Залишайтеся в безпеці. Коли журналіст спілкується з людиною, яка знаходиться 
в небезпечному місці – такому як місце злочину або стихійного лиха або військових 
дій – журналіст повинен спонукати людину залишатися в безпеці. Непрофесійних 
журналістів не слід направляти для збору інформації в небезпечне місце.

• Іноді, просто навіть не запитуйте. Агенства новин, збираючи контент від очевидців, 
повинні аналізувати, коли просто контактування з людьми може поставити їх під 
удар, тому що це може викрити їх присутність на місці події, або тому що простий 
факт спілкування з пресою може змусити їх покинути безпечне місце. Іноді 
найкраще зачекати, поки загроза мине.

• Будьте чутливими. Враховуйте емоційний стан громадського журналіста. Памятайте, 
що можливо ви вперше говорите комусь тривожну інформацію, коли ви вперше 
контактуєте. Будьте особливо чутливим, коли спілкуєтесь з людьми, які щойно 
пережили важку особисту втрату – і подумайте, чи вам слід запитувати інформацію 
у такій ситуації.  

‑Уривок з «Створи Власний Кодекс Етики» Асоціації Онлайн Новин, розділ про Зібрану 
Користувачами Інформацію,14 упорядкована редактором соціальних мереж АР, Еріком Карвін.

«Tow» Школа Цифрової Журналістики

В 2014 році «Tow» Школа Цифрової Журналістики Колумбійського Університету опублікувала 
велике дослідження15 щодо використання зібраної користувачами інформації підрозділами 
агенцій новин у всьому світі. Дослідники виявили, що в переважній більшості агенції новин 
повинні прикладати більше зусиль для отримання дозволів від громадських журналістів, щоб 
використати їх матеріал. Але у деяких регіонах агенції новин виявили, що контактування 
з громадськими журналістами для отримання їх згоди може піддати їх більш значному 
ризику. В дослідженні зазначається:  

Було чітке розуміння…того, що коли співпрацюєш з особами, які завантажують 
дані, з певних країн, відмова від отримання дозволу є правильною поведінкою. Один 
журналіст Бі‑Бі‑Сі, який працював над фото‑галереєю з Ірану, сказав нам «Тому що 
я із Бі‑Бі‑Сі, це звичайно може підвищити комусь персональний профайл, якщо вони 
розмістили знімок, а я звернусь до них: «Привіт, можна я його використаю? Я з Бі‑Бі‑Сі». 
У такому випадку Перська служба порадила, що краще просто використати його».

‑ Уривок з «Аматорська Зйомка: Глобальне Дослідження Зібраної Користувачами Інформації 
»16, Глава 12.1.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОЧЕВИДЦЯ

http://ethics.journalists.org/topics/user-generated-content/
http://ethics.journalists.org/topics/user-generated-content/
http://towcenter.org/tow-center-launches-amateur-footage-a-global-study-of-user-generated-content-in-tv-and-online-news-output/
https://towcenter.gitbooks.io/amateur-footage-a-global-study-of-user-generated-/content/responsibilities/responsibility_toward_uploaders.html
https://towcenter.gitbooks.io/amateur-footage-a-global-study-of-user-generated-/content/responsibilities/responsibility_toward_uploaders.html
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ДОДАТКОВА 
ІНФОРМАЦІЯ

Ви можете знайти 
більше способів 

верифікації онлайн 
за посиланням lab.

witness.org/verification

АНОНІМНІСТЬ ПРОТИ ПІДТВЕРДЖЕННЯ
Багато відеозаписів, що показують питання прав людини, можуть поставити під загрозу 
автора або поширювача запису, якщо їх особи будуть розкриті. Це створює проблему для 
слідчих чи репортерів, які намагаються підтвердити, що репортаж є автентичним і з надійного 
джерела. Кількість інструментів та методів для верифікації автентичності відеозапису росте, 
але в деяких випадках недостатньо інформації, щоб встановити, де та коли був зроблений 
відеозапис та чи це дійсно зйомка подій – а не постановка чи спеціально створене відео для 
обману глядачів.

У цих випадках ви повинні використовувати професійне судження, щоб вирішити, чи 
поширювати репортаж та в який спосіб. Поширення відеозапису, який пізніше виявиться 
маніпульованим або неправильно зрозумілим може скомпрометувати вашу особу та кинути 
тінь сумніву на автентичні відеозаписи очевидців. Ще гірше, поширення неправдивої 
інформації – навіть ненавмисно – може спричинити спалах страху або ненависті і мати 
тяжкі наслідки для пов’язаних осіб. Важливо розуміти, як легко поширити неправдивий або 
маніпульований репортаж і обманути аудиторію. Як сказав Марк Літтл, засновник агентства 
новин соціальних мереж Сторіфул, організація «бачила багато прикладів того, як політичні 
групи створюють відеозаписи, які створюють брехливі правопорушення, нібито вчинені 
опонентами».

Коли вам трапляється репортаж, автентичність якого ви не можете перевірити, 
задайте наступні запитання:

• Чи є інші відеозаписи чи репортажі, які документують подію та які можна 
верифікувати?

• Чи є причина, з якої люди за цим відеозаписом хотіли б обманути глядачів?
• Чи можливо, що ви зробили помилкове припущення щодо відеозапису та його 

мотивів?

Якщо ви вирішите, що зміст відеозапису слід включити у ваш репортаж, чітко повідомте своїй 
аудиторії, що ви знаєте та не знаєте про нього, та дайте глядачам можливість зворотнього 
зв’язку. Може статися, що у випадку показу репортажу більш широкій аудиторії, глядачі 
зможуть дати відповіді на питання щодо відеозапису, які залишилися. Не забудьте подумати 
про безпеку, гідність та згоду осіб, що зняті на записі.

https://lab.witness.org/portfolio_page/verification/
https://lab.witness.org/portfolio_page/verification/
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ЯСКРАВІ ПРИКЛАДИ
Наступні приклади – це справи, в яких медіа та/або правозахисні організації робили 
репортажі на підставі онлайн відеозаписів, незважаючи на наявність запитань без 
відповіді щодо того, що точно вони документували.

Приклад 1: У 2013 році онлайн відеозапис спричинив протиріччя та увагу преси 
у Південній Кореї та за її межами. На відеозаписі нібито показано, як два чоловіки 
європейської зовнішності ображають корейську жінкою в сеульському клубі. Хоча особи 
людей на записі та ситуація, в якій робили відеозапис, були невідомими, відеозапис та 
протиріччя навколо нього були описані у Вашингтон Пост17. У відповідь, зображені на 
відеозаписі чоловіки зв’язалися з репортером, щоб пояснити, що відеозапис неправильно 
зрозуміли. Його зняли в рамках зйомки експериментального фільму18, і кожен, хто 
знімався у ньому, був добровільним учасником. Вони надали більше відеозапису та 
фотографії з місця зйомок, щоб підтвердити своє пояснення контексту відеозапису. 
Вашингтон Пост опублікувала статтю‑продовження з оновленою інформацією.

Приклад 2: Відеозапис, що з’явився онлайн на початку 2013 року, нібито показував, як 
два чоловіки піддавалися тортурам поліцейськими Фіджі. Хоча ні джерело, ні точне 
місцезнаходження, ні дата запису не були відомі, відеозапис був показаний19 в місцевих 
та міжнародних засобах масової інформації, спричинивши реакцію Міжнародної 
Амністії та Організації Об’єднаних Націй. Це призвело до внутрішнього розслідування 
поліцейського департаменту, а мати однієї з жертв впізнала свого сина на відеозаписі 
і почала боротися за справедливість.

ПОШИРЕННЯ НЕПІДТВЕРДЖЕНОГО МАТЕРІАЛУ

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2013/07/15/koreas-web-community-roiled-by-shocking-video-of-western-men-tormenting-a-local-woman/
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2013/07/25/controversial-video-of-western-men-harassing-a-korean-woman-appears-to-have-been-staged/
http://observers.france24.com/en/20130315-shocking-fiji-torture-video-military-government-barely-bats-eyelid
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ВИЗНАЧЕННЯ ДЖЕРЕЛА ВІДЕОЗАПИСУ
НАВІЩО
Хоча в деяких випадках автори відеозаписів не розкривають свою особу з міркувань безпеки, в переважній 
більшості випадків автори ідентифікують себе та очікують, що в них будуть питати дозволу та що вони 
отримають визнання, якщо їх матеріал буде використаний іншими особами.

Незалежно від того, чи автор ідентифікований, анонімний чи невідомий, повідомлення інформації про 
джерело відеозапису своїй аудиторії важливе з трьох основних причин:

1.  Етична відповідальність перед авторами матеріалу: Незалежно від того, чи репортаж знято 
громадським журналістом чи професійним репортером, фотожурналістом або агенцією новин, 
автори матеріалу очікують бути визнаними за свою роботу і, в залежності від правової юрисдикції, 
можуть мати право на контроль його використання та розповсюдження. Крім того, хоча багато 
людей діляться своїми особистими фотографіями та відеозаписами публічно на YouTube або 
в соціальних мережах, вони не обов’язково очікують чи хочуть мати більшу аудиторію в результаті 
того, що їх матеріал буде розповсюджений більш широко. Медіахаб Очевидців, що вивчає 
використання матеріалів очевидців агенціями новин, задокументував кілька випадків20, коли 
громадські журналісти виразили роздратування тим, що їх репортажі були використані в новинах 
без дозволу чи визнання.

2.  Прозорість: Відеозапис очевидця, за визначенням, є створений людьми за межами вашої організації. 
Вони можуть не зважати на об’єктивність документування і можуть мати політичні вподобання або 
упередження. Ваша аудиторія заслуговує на те, щоб знати, через чию призму подається конкретно 
ця версія подій, оскільки цей контекст може бути критичним для розуміння, що задокументовано, 
а що ні – і чому. Розглядайте репортаж як цитату, яку джерело дає репортеру. Репортер або називає 
джерело або, якщо є вагомі причини залишити джерело анонімним, пояснює ці причини та описує 
обставини джерела і чому репортер вважає, що цьому джерелу можна вірити.

3.  Chain of Custody: Охорона речових доказів при їх передачі означає хронологічний порядок переходу 
володіння або зберігання відеозапису. Документування шляху передачі доказів матеріалу, який ви 
поширюєте, допоможе слідчим у правах людини, виробникам фільмів, історикам або іншим особам, 
які можуть бути зацікавлені у цьому матеріалі, відслідкувати оригінальний відеозапис. Якщо, 
наприклад, матеріали виявляться корисними для кримінального розслідування, цілісний шлях 
доказів може бути критичним для демонстрації того, що матеріал є автентичним.

ЯК
Є кілька способів вшанувати первісного автора та/або завантажувача відеозапису. Ваш вибір може залежати 
від того, в якому середовищі ви працюєте, скільки ви знаєте про відеозапис, чи ви збираєтесь поширити 
увесь відеозапис чи його частини або лише повідомити інформацію, що міститься на відеозаписі. Це також 
залежить від того, чи є потенційні ризики розкриття особи джерела. Ось кілька варіантів:

• Включайте у свій репортаж онлайн‑відеозапис, завантажений оригінальним джерелом, або 
вказуйте лінк. У цьому випадку враховуйте, що лінк може стати недійсним пізніше або відеозапис 
може бути видалений або можуть змінитися його налаштування приватності. (дивіться розділ 
«Поширення на відміну від Збереження» на сторінці 2).

• Вказуйте ім’я автора або організації та контекст про те, хто вони такі (наприклад, політична група, 
що критикує партію влади, незалежний журналіст, який пише для місцевої газети, місцевий 
житель, який був на місці події). Описання джерела відеозапису як просто «інтернет» або 
«YouTube» не є ні етичним ні інформативним.

• Якщо ви не можете встановити певну інформацію про джерело або вирішили з причин безпеки 
або приватності залишити джерело анонімним, опишіть для своєї аудиторії, як відеозапис був 
знайдений, чому ви вірите, що він автентичний та будь‑які релевантні питання про джерело, які 
у вас залишилися.
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ЩОДО ЮРИДИЧНИХ МІРКУВАНЬ
Вищенаведені правила стосуються виключно етичної сторони поширення відеозапису 
очевидця для цілей документування, але не законності таких дій. Використання та 
повторне поширення відеозапису або створення нового репортажу з оригінального 
джерела може підпадати під дію місцевих законів щодо авторського права, наклепу та 
бути пов’язаним з іншими питаннями.

ЯСКРАВІ ПРИКЛАДИ

Приклад 1: Для відеомонтажу, що складався з матеріалів очевидців щодо прав людини 
з усього світу, WITNESS включив лінк у відео на YouTube21 на документ22 що містить список 
URL кожного з відеозаписів на YouTube, що були використані у монтажі. Глядачі, які хочуть 
дізнатися більше про кожний окремий кліп або про те, звідки він з’явився, можуть піти до 
джерела.

Приклад 2: Канал на YouTube, Syrian4all World,23 додає англійські описи та субтитри до 
громадських відеозаписів війни в Сирії. В описі кожного відеозапису на каналі, глядачам 
вказують лінк на оригінальний відеозапис YouTube.

Приклад 3: Проект Нью Йорк Таймс, Слідкуємо За Сирійською Війною,24 поширює онлайн 
відеозаписи війни в Сирії. Веб‑сторінка розміщує відеозаписи з YouTube з різних сирійських 
громадських каналів та описує контекст кожного відеозапису у розділах, включаючи «Що 
Ми Знаємо», «Що Ми Не Знаємо» та «Інші Відеозаписи». Наприклад, у розділі «Що Ми Не 
Знаємо» для відеозапису, який описує, як протестувальники тікають від пострілів бойовиків 
Ісламської Держави, зазначено:

Ми не знаємо ні осіб людей, показаних на цьому відеозаписі, ні особу чи 
політичні вподобання оператора. Ми не бачимо осіб, які роблять постріли, 
які чути на цьому відеозаписі, тому ми не можемо підтвердити, що це 
члени Ісламської Держави в Іраку та Сирії.

‑ From «Watching Syria’s War»

ПОСИЛАННЯ НА ДЖЕРЕЛО МАТЕРІАЛУ ОЧЕВИДЦЯ

https://www.youtube.com/watch?v=Mil3zPB_S-4
https://docs.google.com/document/d/1BgjoIF7Pzh4P7FpaelmvRmU2x4zEF-mQIvS2z0TqMa4/edit
https://www.youtube.com/user/Syrian4allWorld/videos
http://projects.nytimes.com/watching-syrias-war
http://projects.nytimes.com/watching-syrias-war
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З ПРАКТИКИ
Під час війни в Газі в липні 2014 року, палестинці та ізраїльтяни документували конфлікт 
і поширювали свої записи онлайн. Також був широко поширений неправдивий запис – 
зображення, зняті в зовсім інших насильницьких конфліктах, але описаних як такі, що 
показують цю війну в Газі. Ці зображення мали метою посіяти ненависть та насильство 
щодо однієї чи іншої сторони конфлікту.

Один відеозапис очевидця, який показував, як ракета перервала ізраїльське весілля, 
було продемонстроване на каналі NBC25 та кількох інших міжнародних студіях новин, 
з описанням, що події сталися в Голані. Цей же запис був завантажений на канал 
Ізраїльських Сил Захисту (ІСЗ) на YouTube26, який описував, що події сталися в Ашдоді, 
ізраїльському місті 20 миль від Голану.

Ні медіа ні ІСЗ не пояснили, як був отриманий запис чи хто його зробив. Деякі студії 
новин приписали відеозапис «Arakeliants Vartan,» але не зрозуміло, хто чи що це за 
джерело. Це ім’я особи, яка зробила запис? Гостя весілля? Онлайн‑нік особи, яка перша 
завантажила матеріал? Жодна з агенцій не дали лінк на оригінальне джерело чи надали 
додатковий контекст, у якому можна було зрозуміти відеозапис. Оскільки відеозапис був 
поширений пропагандистським крилом ізраїльських військових під час насильницького 
конфлікту, незрозуміло, чи цей матеріал автентичний чи створений і поширений, щоб 
підтримати військову операцію ІСЗ. Але оскільки ні ІСЗ ні агенції новин не забезпечили 
прозорості для глядачів, вони не могли встановити справжній контекст репортажу.

ДВА РІЗНІ ОПИСИ ВІДЕОЗАПИСУ ТА НЕДОСТАТНІСТЬ 
ВІРОГІДНОСТІ БЕНТЕЖАТЬ ГЛЯДАЧІВ

http://www.nbcnews.com/news/world/caught-video-rockets-disrupt-wedding-holon-israel-n151436
https://www.youtube.com/watch?v=x7qUlUEH5RE
https://www.youtube.com/watch?v=x7qUlUEH5RE
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Цей розділ описує додаткові шляхи для повідомлення контексту для вашої аудиторії для 
відповідального та етичного поширення відеозапису. Це включає забезпечення того, що 
поширення продумане, що воно не створює базу для поширення ненависті або неправдивих 
повідомлень, та що воно поважає емоційний та психологічний стан аудиторії.

ПОВІДОМЛЯЙТЕ КОНТЕКСТ ДЛЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ПОШИРЕННЯ
Поширення репортажу очевидця складається з повідомлення контексту, щоб аудиторія 
могла краще зрозуміти, що вони дивляться. Цей контекст може бути у формі монтажу 
кліпів, властивому для певної ситуації, або як інтерактивний календар, карта або інша 
нелінійна підбірка відеозаписів. Він також може складатися із текстів з інформацією про 
показані сцени.

1) Правда в репортажі: Репортер повинен забезпечити, що вибір, зроблений при подачі 
матеріалу – щодо розміщення інформації та медіа між собою – не змінюють фундаментально 
реальність, що лежить в їх основі. Запитайте себе чи свою команду:

• Чи не створює співставлення медіа оманливу еквівалентність?
• Чи не створюється враження про наявність зв’язку, якого раніше не існувало?
• Чи не стирається контекст з оригінального кліпу, який необхідний для 

розуміння його значення?
• Чи аудиторії надається достатньо інформації щодо того, як та чому саме ці 

кліпи були обрані?

2) Поширення відеозаписів групами ненависті: Як вже обговорювалося в цьому 
посібнику, деякі відеозаписи робляться з метою пропагування ненависті, страху, хибних 
чуток або стереотипів. Перевіряйте, чи відеозаписи, які ви транслюєте, не були виготовлені 
або поширені з такою метою. Якщо так, вжийте заходів, щоб забезпечити, що ви не 
створюєте платформу для пропаганди ненависті чи оманливих чуток. Надайте вашій 
аудиторії інформацію щодо цілей відеозапису.

3) Прозора мета: Врешті решт, яка ваша мета при поширенні відеозаписів? Є багато 
цілей поширення – захист, журналістика, правосуддя, організація громадськості та інше. 
Багато з рішень, які ви приймаєте при поширенні матеріалу, залежать від вашої власної 
перспективи та цілей вашого проекту. Вказуйте контекст та пояснення для вашої аудиторії 
про зроблені вибори, щоб аудиторія могла якнайкраще зрозуміти, чому певні кліпи та 
відеозаписи включені, а інші ні.

III. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД АУДИТОРІЄЮ
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З ПРАКТИКИ
У вересні 2013 року мережа новин АльАрабія27 повідомила про різанину в таборі 
іранських вигнанців в Іраку. Її репортаж включав відеозапис «розміщений в інтернеті» 
з описом, що на ньому показано як «підозрювані іракські військові сили жорстоко 
напали на табір в Іраку, наповнений іранськими дисидентами, десятки яких були вбиті». 
Проблема в тому, що відеозапис був складений з окремих кліпів, які очевидно були зняті 
з різних камер та можливо з різних контекстів. Принаймні один із кліпів був знайдений 
в іншому відеозаписі28 (ПОПЕРЕДЖЕННЯ: насильницький зміст), з описанням, що там 
показують різанину в цьому ж таборі два з половиною роки до цього.

Є кілька проблем з використанням цього відеозапису. Перш за все, АльАрабія не зробила 
достатню перевірку того, що відеозапис показує саме ту подію, про яку розповідали 
в репортажі. По‑друге, із описання джерел відеозапису розмитим терміном «інтернет» 
без подальших деталей щодо того, хто та де завантажив відеозапис, аудиторія не знає, 
хто поширив відеозапис та з якої причини. Врешті решт, показуючи відеозапис, який 
складається з кількох різних кліпів жорстокого насильства, принаймні один з яких 
з іншого контексту, ніж з події репортажу, АльАрабія понижує статус оригінального 
запису до простого «плакату ненависті», позбавленого справжньої реальності та 
специфіки живої історії, а замість цього показуючи символічну картинку різанини.

МОНТАЖ КЛІПІВ ПОЗА КОНТЕКСТОМ РОБИТЬ 
ІЗ РЕПОРТАЖУ «ПЛАКАТ НАСИЛЛЯ»

КОНТРАСТНИЙ ПРИКЛАД
Онлайн проект Нью Йорк Таймс – Слідкуємо За Сирійською Війною29 – поширює 
інформацію щодо сирійського конфлікту, включаючи відеозаписи воюючих сторін 
конфлікту та графічні зображення насильства та смерті. Разом відеозаписи показують 
жахливе насильство. Але відеозаписи представлені індивідуально, з контекстом про 
конкретні сцени та джерело кожного представленого відеозапису. Коли сайт пропонує 
особливо жорсткий репортаж30, глядач повинен клікнути попередження жорсткого 
контенту, щоб натиснути кнопку для перегляду відеозапису.

http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2013/09/03/Video-shows-troops-attacking-Iranian-exile-camp-in-Iraq.html
https://www.youtube.com/watch?v=qm2V1V4NDgQ&feature=youtu.be&t=3m30s
http://projects.nytimes.com/watching-syrias-war
http://projects.nytimes.com/watching-syrias-war/pilot-helicopter-attack-rebels
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ХВИЛЮЮЧИЙ ЗМІСТ
Безумовно, багато відеозаписів очевидців, які документують події, що стосуються прав 
людини, є особливо жорстокими та хвилюючими, та їх може бути складно дивитися. Бути 
свідком знущання над іншими може викликати жах, страх, сум та почуття безпомічності. 
Тривалий перегляд може спричинити втому співчуття та непряму травму.

КОЛИ ТА ЯК ПОШИРЮВАТИ ЖОРСТКИЙ МАТЕРІАЛ
Чутливість до жорстких кадрів відрізняється між різними культурами та з плином часу; 
наприклад, глядач набагато вірогідніше може побачити жорсткий матеріал в арабських 
медіа‑новинах, ніж у випуску новин в США, тому можна припустити, що дві аудиторії мають 
різні очікування та чутливість.

Зробіть кроки, щоб передати репортаж очевидця в такий спосіб, який підтримує здатність 
вашої аудиторії сприймати зняту інформацію. Це включає розуміння того, коли краще не 
показувати певну частину репортажу. Для того, щоб дати професійну оцінку для прийняття 
рішення, чи показувати жорсткий відеозапис, задайте наступні запитання:

• Чи безпричинний жорсткий контент?
• Чи відеозапис використовує жах для спроби маніпулювати емоціями глядачів?

Дивіться табличку «Від Експерта» нижче для додаткових питань, які допоможуть встановити, 
чи транслювати жорсткий репортаж.

В залежності від способу, в який ви транслюєте жорсткий відеозапис, та контексту, в якому ви 
його показуєте, глядач дивиться його або як безпричинне насильство або як інформаційний 
документальний фільм. Транслюйте відеозаписи не для того, щоб шокувати, а для того, щоб 
поінформувати вашу аудиторію. Подача контексту щодо того, чому відеозапис важливий, та 
потенційні способи зворотного зв’язку для глядачів допомагає забезпечити, що відеозапис 
дивиться краще поінформована та зацікавлена аудиторія, на відміну від того, щоб залишити 
глядачів емоційно виснаженими.

Якщо відеозапис показує графічні зображення, такі як вбивство, трупи або сильно 
покалічених людей, вжийте заходів, щоб попередити глядачів про жорстокий зміст та дайте 
їм можливість дізнатися про порушення, що вони можуть побачити, без того, щоб бачити 
такі кадри. Якщо відеозапис включений в онлайн‑статтю або блог, подумайте над тим, щоб 
додати гіперлінк до відеозапису та попередити читачів про те, що відеозапис жорстокий, на 
противагу до того, щоб включити такий відеозапис у свій пост, який глядачі можуть клікнути 
до того як прочитати попередження.

Попередження. 
Жорсткий Зміст
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ВІД ЕКСПЕРТА 
7 квітня 2015 року домашня сторінка Нью Йорк Таймс розмістила на чільному 
місці відео репортаж з мобільного телефону очевидця, на якому було показано як 
поліцейський стріляв і вбив людину, яка тікала від нього у Норд Чарлстоні, Південна 
Кароліна. Відеозапис був доповнений текстом від Нью Йорк Таймс, який попереджував 
про жорстокий зміст відеозапису та надавав субтитри та описи, щоб допомогти глядачам 
зрозуміти записаний діалог.

У статті Інституту Poynter31 Ел Томпкінс, старший інструктор по журналістиці, поставив 
питання про відеозапис, щоб оцінити, чи Нью Йорк Таймс мав достатні підстави для 
розміщення жорстокого відеозапису на своїй домашній сторінці. «Люди будуть дивитися 
та поширювати цей відеозапис лише як приклад безпідставної жорстокості», ‑ запитав 
Томпкінс – «чи є серйозні журналістські причини, чому громадськість має побачити цей 
відеозапис?» Томпкінс поставив наступні питання, щоб зробити своє оцінювання:

• Що ми знаємо, що нам потрібно знати?  
• Чому цей відеозапис викликає інтерес? Яка журналістська причина для його 

опублікування?
• Яким має бути правильний тон та ступінь репортажу?  
• Які альтернативи варто розглянути, якщо не показувати жорстокий відеозапис?  

Томпкінс зробив висновок, що Нью Йорк Таймс мало достатні причини для розміщення 
відео‑репортажу, пояснюючи:  

КОЛИ НОРМАЛЬНО ПОШИРЮВАТИ ЖОРСТОКИЙ ВІДЕОЗАПИС?

Журналісти працюють в бізнесі з розказування правди. Інколи правду важко 
дивитися. Але громадськість повинна мати можливість бачити, що поліція 
робить помилки, журналісти будуть притягувати їх до відповідальності так само 
як коли поліція застрелить підозрюваного на законних підставах страху за свою 
безпеку, журналісти також покажуть це чесно та агресивно.

http://www.poynter.org/2015/graphic-new-york-times-video-seems-justified/333613/
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Кортні Радш, Крістоф Кеттл, Аміла Сампат, Малахі Браун, Марк Літтл.
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та допомоги ця робота не була б можливою: UGC Етична Група Асоціації Онлайн Новин, 
Елері Біддл, Крістін Антін, Емма Райнес, Сюзан Мейзелас, Ел Томпкінс, Кім‑Дженна 
Джурріанс, Гілхем Равієр, Сільвія Доппельт, Трушар Барот, Джастін Макіннон, Делла Кілрой, 
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