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Відео, зняте очевидцями та низовими активістами із захисту прав людини, може допомогти при-
вернути увагу до порушень прав людини і підтримати заклики до змін у політиці. Проте частіше 
за все оператори хочуть від своїх матеріалів більшого. Вони сподіваються, що відео, яке викриває 
порушення, може допомогти досягненню справедливості у залі суду. Це дійсно так.

У багатьох випадках очевидці та низові активісти знаходяться у вигіднішому становищі, ніж про-
фесійні слідчі, коли йдеться про збирання доказів порушень прав людини. Часто слідчі прибува-
ють постфактум, коли насильство вже припинилося, а докази були пошкоджені чи зникли.

Але, незважаючи на те, що відео, зняте звичайними громадянами, часто дає важливі дані про 
події, що трапились, і осіб, які були відповідальними, якість такого відео рідко перевищує планку, 
яка необхідна для використання відео у якості доказу у залі суду. Хороша новина полягає в тому, 
що, із невеликими змінами, відео, відзняте звичайними громадянами й активістами (часто із ри-
зиком для життя), може слугувати доказом у кримінальних і цивільних судових процесах.

ВСТУП

ВІД ВУЛИЧНОГО 

ВІДЕО  
ДО ДОКАЗУ  

У ЗАЛІ СУДУ

Знімання відео про права людини може бути небезпечним. Воно може 
поставити під загрозу вас самих, людей і спільноти, яких ви знімаєте. 
Тверезо оцініть ризики перед тим, як натиснути кнопку «запис». 

Дотримуйтеся вказівок, що подані внизу, наскільки це можливо, розуміючи, що жодна 
з цих інструкцій не є абсолютною, і методи слід змінювати відповідно до ваших потреб. 
За можливості звертайтеся по допомогу до місцевих експертів. Навіть якщо ви не 
можете повністю дотримуватися вказівок, ваші матеріали все одно можуть містити 
цінну інформацію, яка приведе правозахисні організації та активістів до розуміння 
ситуації, а це, у свою чергу, допоможе захистити наші основні людські права.

ОСНОВНІ ПРАКТИКИ 
ЗНІМАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ  
І ПОШИРЕННЯ ВІДЕОДОКАЗІВ
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МЕТА
Наша мета – представити основні методи, що допоможуть зробити ваше відео 
надійним доказом у процесі притягнення злочинців до відповідальності та 
звільнення невинно засуджених. 

Ці методи – перш за все для очевидців та активістів, які:
 
• Опиняються в ситуації, в якій вирішують знімати порушення прав людини, коли 

вони відбуваються, або одразу після; та

• Хочуть поділитися обмеженою кількістю матеріалу зі слідчими та юристами, 
які могли б використати його у розслідуванні. Якщо ви зібрали велику кількість 
відеофайлів, які слід упорядкувати, вам варто переглянути також WITNESS’ Activists’ 
Guide to Archiving Video, щоб дізнатися більше про довготермінове зберігання 
ваших записів.

Сподіваємося, що після ознайомлення з цими основними методами ви захочете 
перейти до більш професійних. Для цього відвідайте vae.witness.org



3

ОС
НО

ВН
І 

ПР
АК

ТИ
КИ

ВІДЕО ЯК ДОКАЗ: ОСНОВНІ ПРАКТИКИ V 1.0
vae.witness.org

Якщо ви зберігаєте 
на своєму комп’ютері 
важливі дані чи 
контакти, дізнайтеся 
більше про захист 
своїх файлів тут: 
securityinabox.org/
chapter-4

Якщо ви вже 
використовуєте PGP 
для електронної 
пошти, можете 
зашифрувати свої 
файли у той же спосіб: 
спробуйте GPGTools 
для Mac чи Gpg4win 
для Windows.  

ДОДАТКОВА 
ІНФОРМАЦІЯ

Якщо ви – міжнародний документаліст і плануєте знімати безпосередні порушення прав 
людини:
 

• Дізнайтеся про свої права перед тим, як натиснути «запис». Закони в різних 
країнах і містах різні. Дізнайтеся якомога більше про те, що можна, а що не 
можна знімати законно.

• Захистіть свої контакти. Якщо ви очікуєте, що вашу техніку можуть 
конфіскувати, видаліть або зашифруйте імена контактів, записи дзвінків, 
текстові повідомлення, фото-, відео та аудіофайли заздалегідь. Розгляньте 
можливість використання іншого пристрою, що не містить особистої 
інформації.

• Дізнайтеся більше. Чим більше ви знаєте про методи знімання, захист, 
організацію, управління та поширення матеріалів, тим простіше буде знімати 
безпечно, ефективно й етично. Більше інформації на сайті vae.witness.org

Якщо ви стали випадковим свідком:
Якщо ви раптово стали свідком, зняли важливий матеріал і думаєте, що робити з ним 
далі, перейдіть до ЧАСТИНА 3: ЗАХИСТІТЬ СВОЇ МАТЕРІАЛИ на сторінці 10.

ЧАСТИНА 1:  
ПІДГОТОВКА ДО ЗЙОМКИ
КРОК 1
Визначте свою роль

Безпека понад усе. Якщо знімати надто небезпечно, не робіть цього, навіть 
якщо ви мали намір знімати порушення прав людини або випадково опинилися 
у неправильному місці в неправильний час. Відповідь на питання про те, безпечно 
чи небезпечно знімати, навряд чи буде чорно-білою. Лише ви можете прийняти 
рішення. Якщо ви вирішили знімати, намагайтеся дотримуватися основних методів, 
викладених нижче, або визначіть, як пристосувати їх до вашої ситуації.

КРОК 2
Оцінка безпеки

PHYSICAL 
SECURITY

Дивіться інструкцію 
«Оцінка і протидія 
ризикам» від 
Комітету захисту 
журналістів
bit.ly/ 
CPJ_AssessRisks.

ДОДАТКОВА 
ІНФОРМАЦІЯ

ФІЗИЧНА 
БЕЗПЕКА

ЦИФРОВА 
БЕЗПЕКА
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Аби притягнути когось до відповідальності за злочин, юристи повинні довести:
 

• Який злочин був скоєний;
• Хто його скоїв;
• Як злочинець скоїв злочин (чи зробив він це власноруч, чи був він 

спланований, чи був він замовником злочину і т.п.).

Громадяни й активісти часто ставляться лояльно до знімання злочину, проте набагато 
важче задокументувати, хто був злочинцем, і як скоєний злочин. Слідчі та юристи 
проводять більшість часу, намагаючись довести останнє, тож у довготерміновій 
перспективі важливо зняти не тільки процес злочину, а і «хто» та «як» його вчинив. 
Це особливо важливо у ситуаціях, де наявні масові звірства і системні порушення прав 
людини. 

КРОК 3
Визначте, що знімати

CIRCLE DIAGRAM

?ЯК
• УБИВСТВО
• ТОРТУРИ
• ЗҐВАЛТУВАННЯ
• ЗЛОЧИНИ ПРОТИ 

ВЛАСНОСТІ
• ПЕРЕВИЩЕННЯ СИЛИ
• І Т.Д.

?ЩО
• ОДИНОЧНИЙ ЗЛОЧИН
• СПІЛЬНИЙ ЗЛОЧИН
• ЗМОВА
• ПОСІБНИЦТВО 
• ПІДБУРЕННЯ
• ЗАМОВЛЕННЯ
• ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

КОМАНДУВАННЯ

?ХТО
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Відеозйомки здійснення або наслідків злочину називаються «доказами на основі злочину». 
Ось кілька зразків матеріалів, що можуть бути такими доказами:
 
Відзняті на відео:
 

• Військові, які катують цивільного, та поранення, яких він зазнав унаслідок цього;
• Бульдозери, що незаконно знищують будинки, і руйнування, спричинені ними;
• Незаконне затримання поліцією підозрюваного та зображення людини, яка 

померла після такого затримання;
• Авіанальоти на лікарні та руйнування, скоєні ними;
• Діти, які тренуються у військових таборах;
• Незаконне розміщення нафтових бурових установок на заповідних землях.

Зйомки «як» подекуди інстинктивні. Ви бачите, що щось неправильно, націлюєте на це 
камеру і натискаєте «запис». Частково через це існує велика кількість відео на основі 
злочину. Знімання доказів «хто» і «як» набагато складніше і менш інтуїтивне. Розглянемо 
методи, які можуть у цьому допомогти.

Відеоматеріали, що дають уявлення про те, «хто» і «як» скоїв злочин, часто називають 
«доказами причетності», оскільки вони «пов’язують» злочинця зі злочином. Хоча визначити 
точну особу і спосіб злочину за допомогою відео може бути неможливо, відео може 
дати слідчим та юристам важливі підказки, які разом із іншою доказовою базою – 
наприклад, документами або показами свідків, – допоможуть  визначити, на кому лежить 
відповідальність, навіть якщо правопорушник був далеко від сцени злочину.
 
Іноді задокументувати «хто» і «як» за допомогою відео неважко. Ви можете зняти:
 

• Обличчя солдата, який б’є цивільного;
• Обличчя водія бульдозера, що руйнує будинки;
• Номер бейджа і табличку з іменем офіцера, який стискає шию підозрюваного, 

що призвело до смерті.

Документування «ЯК»

Документування «ХТО» і «ЯК»

У розділі «Знімання 
доказів причетності» 
на
bit.ly/
WITNESSLibrary_VaE

ДОДАТКОВА 
ІНФОРМАЦІЯ 
ТА ПРИКЛАДИ



6

ОС
НО

ВН
І 

ПР
АК

ТИ
КИ

ВІДЕО ЯК ДОКАЗ: ОСНОВНІ ПРАКТИКИ V 1.0
vae.witness.org

Проте іноді це набагато важче. Ось кілька прикладів:
 

• Відео не покаже нам, хто керував літаком, який скидав бомби, або хто наказав 
пілоту цілитися у лікарні;

• Ми побачимо дітей, які тренуються у військових таборах, але не їх тренерів чи 
командирів;

• Ми не знаємо, хто замовив незаконне встановлення бурових установок, 
оскільки ми бачимо тільки їх самі. 

Докази причетності є ключовими. Як свідок чи низовий активіст ви маєте унікальну 
можливість збирати такі докази. Хоча знімати їх неважко, зрозуміти, як це робити, 
важче, ніж у випадку із матеріалом на основі злочину.

ЩО:  МОЖЛИВІ ДОКАЗИ  
НА ОСНОВІ ЗЛОЧИНУ

ХТО І ЯК:  МОЖЛИВІ ДОКАЗИ 
ПРИЧЕТНОСТІ

• Процес катування
• Смертельні випадки
• Поранення
• Побиття осіб чиновниками
• Пошкодження майна цивільних осіб
• Пошкодження об’єктів культури
• Діти, що мають зброю або беруть участь 

у воєнних діях
• Мова ненависті

• Поліцейські формування під час 
протестів та/або переміщення військових 
формувань

• Номери бейджів та уніформи
• Паспорти та інші документи, які 

посвідчують особу
• Номерні знаки службового транспорту
• Військове обладнання (включаючи 

серійні номери)
• Промови
• Блокпости
• Фасади окупованих будівель
• Плани будівель, що були окуповані і 

покинуті
• Комунікаційне обладнання – 

супутникові тарілки, радіоприймачі і т.п.
• Відеозаписи документів, які не можна 

було вилучити через загрозу безпеці, тож 
їх зміст натомість було відзнято.

дивіться «Розробка 
плану збирання 
інформації», 
щоб дізнатися, як 
цілеспрямовано 
знімати цінні 
матеріали, на:
 bit.ly/
WITNESSLibrary_
VaE

ДЛЯ  
ДОДАТКОВОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ
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• Переконайтеся, що у камері чи мобільному телефоні виставлені правильні 
дата, час і GPS-координати для запису цифрових метаданих.

• Промовте дату, час і місце на камеру.
• Якщо є потреба знімати анонімно, напишіть час, дату і місце на папірці 

і потримайте його перед камерою протягом 10 секунд. Можна також зняти 
будь-що, що вказує на дату, час і розташування, як-от годинник, першу 
сторінку газети, дорожній знак, орієнтири чи географічні прикмети.

ЧАСТИНА 2: 
НАТИСНІТЬ КНОПКУ «ЗАПИС»
КРОК 1
Запишіть дату, час і місце

За допомогою мікрофона камери або ручки і паперу запишіть імена і контактну інформацію:

• Особи, що знімає;
• Осіб, яких знімають;
• Інших осіб, що присутні на місці і можуть надати інформацію про події, що відбулися.

КРОК 2
Документування «Хто»

ПРО МЕТАДАНІ

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО

Не існує єдиного законного визначення метаданих. Можна сказати, що метадані – це просто «дані 
про дані». Для наших цілей ми визначаємо цифрові метадані як інформацію про файл, створену 

електронним пристроєм, яка автоматично зберігається і часто невидима користувачеві. Можливо 
також сказати, що це цифровий відбиток, який залишають дані. Цей невидимий слід включає такі 

дані, як дату, час, місце, тип використаного пристрою і список змін, яким був підданий файл.

Метадані дають дослідникам, репортерам чи слідчим у простий спосіб переконатися, що ваш 
відеоматеріал дійсно був відзнятий у той час і в тому місці, про які ви кажете.  

Дивіться «Як знімати метадані та документацію» за посиланням:  
archiveguide.witness.org/create/what-metadata-capture.
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ХТО? КОЛИ? ДЕ?
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Ваша мета при зніманні – надати можливість тим, кого не було на місці подій, уявити собі, 
що саме відбулося. Під час знімання запитуйте себе: «Якщо я дам цей матеріал комусь, хто 
не бачив місця подій, чи вдалося б цій людині підсумувати, що сталося, і намалювати карту 
сцени на основі тільки інформації у моєму відео?»

Звісно, слід прагнути, щоб відповідь була «Так!».

Знімайте свідомо і майте на увазі свою мету. Активісти часто знімають «що», але не завжди 
«хто» і «як». Подумайте про те, щоб заповнити форму «Планування збору матеріалів», яка 
допоможе вам стратегічно вирішити, який матеріал потрібен для формування у глядачів 
чіткого уявлення про події.

Усі ситуації різні, й абсолютних правил немає, але нижче ви можете побачити ключ – 
основні методи знімання, які зроблять ваше відео зрозумілим та інформативним.

КРОК 3
Знімайте далекоглядно і логічно

ЗАГАЛЬНИЙ СЕРЕДНІЙ ВЕЛИКИЙ ПЛАНИ

ВИД ЗГОРИ ГОРИЗОНТ ІЗ СОНЦЕМ ЧИ МІСЯЦЕМ ОРІЄНТИР

ДОДАТКОВА 
ІНФОРМАЦІЯ

дивіться 
«Планування збору 
матеріалів»
на: 
bit.ly/ 
WITNESSLibrary_VaE
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ДОДАТКОВА 
ІНФОРМАЦЯ

Дізнайтеся більше 
про Camera Reports 
на: 
bit.ly/WITNESS
Library_VaE 

Якщо вам не вдалося додати основну інформацію у сам відеозапис, створіть окремий 
документ, що підсумовує ключову інформацію про ваш матеріал. Краще зробити це, поки 
деталі ще свіжі у вашій пам’яті. Хоча це може вимагати багато часу, письмова документація 
суттєво збільшить вірогідність того, що ваше відео використають як доказ. Підсумовуюча 
інформація, яку часто називають «звітом про зйомку», може бути написана від руки або 
створена на комп’ютері і збережена у папку з відео. Завжди вказуйте:

• Дату і час написання документа;
• Дату, час і місце знімання;
• Імена і контактну інформацію:

• оператора;
• людей, яких ви знімали;
• інших осіб, які були присутні на місці і можуть мати інформацію про події, 

які відбулися. 
• Короткий фактичний підсумок того, що показано у відео. Не включайте 

непідтверджені судження, дезінформацію та перебільшення;
• Інформацію про безпеку чи застереження щодо безпеки.

• Найкраще знімати всю сцену без пауз. Проте якщо подія занадто масштабна, 
складна чи небезпечна для цього, можна зупиняти і відновлювати запис. У цьому 
разі намагайтеся починати кожен фрагмент на тому місці, куди вказувала камера, 
коли ви знімали попередній. Іншими словами, накладайте кадри один на одний.

• Включіть такі кадри:
• Дуже повільний 360-градусний огляд для пояснення контексту і розуміння 

того, що відбувається за сценою.
• Загальні ввідні кадри – щоб надати зрозумілий план місця злочину, а також 

засвідчити час, дату і місце.
• Середні плани, аби встановити розташування доказів на місці злочину та 

зв’язки одного доказу з іншими.
• Великі плани ключових деталей та для ідентифікації людей на місці злочину. 

• За можливості зніміть усе перелічене вище з кількох боків сцени події.
• Усі кадри мусять тривати 10 секунд або більше. Повільно рухайте камерою, 

змінюючи своє розташування, наближуючи або віддаляючи об’єкти. Уникайте 
швидких чи різких рухів. За можливості користуйтеся штативом чи просто 
поверхнею, щоб стабілізувати камеру.

КРОК 4
Письмова документація

ПИСЬМОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ МАЄ ЗНАЧЕННЯ! Навіть якщо ви включили основні 
дані у відеозапис, окреме письмове резюме може бути доречним. Цей додатковий 
документ вирізнить ваше відео з-поміж тисяч інших, які щодня знімають 
і поширюють активісти і громадяни, а також допоможе дослідникам прав людини 
і слідчим вирішити при перегляді матеріалу, чи знадобиться він їм. Одним словом, 
чим більше ви спростите роботу глядачів, тим вірогідніше, що вони подивляться 
ваше відео.

КЛЮЧОВИЙ ПУНКТ
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ЧАСТИНА 3:  
ЗАХИСТІТЬ ВАШ МАТЕРІАЛ
Кроки, описані нижче, призначені для очевидців та активістів, які мають невеликі 
обсяги матеріалу, які слід захистити на недовгий термін, доки відео не будуть передані 
відповідним особам чи організаціям для тривалого зберігання, або до початку розслі-
дування. Якщо ви або ваша організація маєте великий обсяг матеріалу, який слід ор-
ганізувати або зберегти в осяжному майбутньому, дивіться Activists’ Guide to Archiving 
Video. 

ЧОМУ? Захист відео необхідний, якщо ви хочете, щоб воно взяло участь у судовому 
процесі. Він необхідний, бо для використання відео у суді юрист повинен довести, що 
відеофайл не був відредагований або змінений. У деяких випадках юрист також муси-
тиме сказати, яким чином відео потрапило від оператора до слідчого, потім до юриста 
і зрештою до суду. У юридичних термінах це називається «порядком збереження 
доказів».

Якщо відео не було захищене належним чином, надійність вашого матеріалу може бути 
поставлена під сумнів. Основні кроки, викладені нижче, допоможуть вам зберегти 
цілісність початкового файлу, запобігши його редагуванню чи маніпуляціям із ним, 
втраті через несправність обладнання або потраплянню до рук осіб, які знищать чи 
зловживатимуть матеріалом.

ВІД КАМЕРИ

ДО НУО ДО ЮРИСТІВ/СЛІДЧИХ ДО СУДІВ

З ТОЧКИ ЗОРУ ПРАВА ДОКУМЕНТУВАННЯ 
ПЕРЕДАЧІ МАТЕРІАЛІВ ВІД ОДНІЄЇ ОСОБИ 

ДО ІНШОЇ НАЗИВАЄТЬСЯ «ПОРЯДКОМ 
ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОКАЗІВ».
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Продумайте, як уберегти карти пам’яті від фізичних пошкоджень і конфіскації матеріалу. 
У полі можна вдатися до таких методів:

• Замінити використану карту пам’яті порожньою і заховати;
• Негайно створити резервну копію на переносному носії;
• Негайно завантажити матеріал на захищений сервер;
• Зберігати карти пам’яті у міцних чохлах, захищених від пилу.

Сплануйте зберігання матеріалу після повернення з поля. Це можна зробити так:

• Установіть захист від запису на карті пам’яті перед її переміщенням;
• Збережіть початковий файл із карти пам’яті на жорсткий диск, не обробивши 

відео. Не редагуйте його, не змінюйте формат, ім’я чи структуру файлу;
• Створіть принаймні дві резервні копії файлу. Після копіювання жодним чином 

не змінюйте оригінал;
• Зберігайте копії на окремих пристроях і в окремому місці від оригіналу;
• Захистіть носії інформації, обмеживши фізичний і цифровий доступ лише для 

тих, кому він дійсно потрібен.

Якщо ви хочете упорядкувати відео з камери, збережіть їх у папки за датами 
й авторами. Знову ж таки не змінюйте формат, імена файлів або структуру 
оригінальних відео. Назвіть папки стандартизованими іменами, щоб їх було легко 
впізнати і сортувати. Наприклад, рррр-мм-дд_Ім’яАвтора_ОписПодії.

КРОК 1

КРОК 2

КРОК 3

Захистіть носії у польових умовах

Захистіть носії інформації вдома чи в офісі

Упорядкуйте ваші відео

ДОДАТКОВА 
ІНФОРМАЦІЯ

«Збереження файлів 
недоторканими «і до-
кази цього!» на 
archiveguide.
witness.org/transfer/
keeping-files-intact
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Я, _____________________,  
підтверджую, що передав 
оригінал файлу мого відео, 
яке документує 
_______________________  
Комісії на запит 
______________________.

_____________
Підпис
_____________
Дата

За допомогою таблиці чи бази даних зберігайте інформацію про те, де ви зберігаєте 
матеріал і з ким ділитесь ним. Щоб ваше відео могло бути використане при 
розслідування, слід передати його надійним дослідникам прав людини або слідчим. 
При передачі матеріалів особі чи організації вас можуть попросити підписати форму 
про передачу відеозаписів. З точки зору закону це називається документацією про 
передачу відповідальності. Запитана інформація може бути різною, але, найвірогіднше, 
вас попросять підтвердити, що ви записали відео і не змінювали його потім.

КРОК 4
Відстежуйте свої відео

ВСТАНОВИТИ 
ПРІОРИТЕТИ

Усі суди вимагають, 
щоб відео 
показувало те саме, 
про що говорить 
юрист. Лише деякі 
суди вимагають, щоб 
юрист підтвердив 
забезпечення 
цілісності. 
Обираючи 
пріоритети, 
намагайтеся 
гарантувати 
цілісність файлу, 
а не детальну 
документацію його 
шляху. Проте краще 
виконати обидві 
умови.
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ЧИ БЕЗПЕЧНО ПОШИРЮВАТИ ВІДЕО,  
І З КИМ НИМИ МОЖНА ДІЛИТИСЯ?

РІШЕННЯ №1: ЧИ БЕЗПЕЧНО ПОШИРЮВАТИ МАТЕРІАЛИ? 
Оцінка ризиків повинна проводитися як перед, так і після знімання. Після запису 
перегляньте матеріали, щоб визначити, чи хтось, присутній на відео, може 
потрапити у неприємності, якби відео побачили певні особи. Чи ви (або оператор) 
потрапили б у небезпеку, якби стало відомо, що саме ви знімали ситуацію? Чи 
наразилися б ви на небезпеку, якби виявилася ваша участь у поширенні відео? 
Знову ж таки, рішення можете приймати лише ви. 

РІШЕННЯ №2: ПОШИРЮВАТИ ПРИВАТНО ЧИ ПУБЛІЧНО? Якщо існують ризики, пов’я-
зані із поширенням відео, діліться ним тільки приватно із довіреними особами чи 
організаціями, зокрема дружніми організаціями із захисту прав людини, слідчими 
чи юристами. Якщо ризиків не передбачається і ви хочете, щоб якомога більше 
людей побачили матеріал, підказки нижче допоможуть вам ефективно поширити 
відео через онлайновий майданчик для відеохостингу, наприклад, YouTube.

КЛЮЧОВІ РІШЕННЯ

ЧАСТИНА 4:  
ПОШИРЕННЯ ВІДЕО

ПУБЛІЧНЕ ПОШИРЕННЯ

Якщо ви вирішили, що поширювати відеоролики онлайн безпечно і стратегічно 
важливо, дотримуйтеся цих основних методів, щоб:

• Журналіст, дослідник чи слідчий міг шукати, знайти, зрозуміти і перевірити 
ваші відео, та

• Онлайн-платформа, яку ви використовуєте, розуміла, що відео містить 
важливий вміст, пов’язаний із правами людини, і не видалила ваше відео.

ЦІЛІ
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Завантажуючи відео на онлайн-майданчик, додайте коротку назву, яка включає дату, 
точне розташування, місто, країну та кілька ключових описових слів про зміст відео.

КРОК 1
НАЗВА

Додайте фактологічний опис, що повторює час, дату, точне місце, місто і країну 
і включає фактологічний підсумок того, що показане у відео. Додайте контекст, який 
допоможе глядачам зрозуміти відео, наприклад, що сталося одразу перед або після 
запису. Залиште осторонь непідтверджені здогади, дезінформацію та перебільшення. 
Якщо це безпечно, додайте ім’я і контакти оператора або його організації.

КРОК 2
ОПИС

«Містить сцени порушень прав людини: Сутички між протестуючими та 
правоохоронцями у Каїрі, Єгипет, 25 січня 2011»
Завантажено 25 січня 2011 року

Правоохоронці і протестувальники вступають у протистояння у той час, коли тисячі 
єгиптян збираються на площі Тахрір у Каїрі, Єгипет, протестуючи проти режиму 
президента Хосні Мубарака. Записано у вівторок 25 січня 2011 року із 9:15 ранку».
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Знову ж таки, повторіть дату, час, точне місце, місто і країну, потім додайте слова, що 
описують зміст. Наприклад, такі: «права людини», «виселення», «арешт», «перевищення 
сили», «обстріл», «протест», «промова», «діти-солдати», «блокпост», «уніформа», «витік 
нафти», «катування» або «біженець». Теги мусять бути неупередженими і фактичними.

Відеосайти, зокрема YouTube, чудові для поширення відео, проте їх не варто 
використовувати для зберігання оригінальної копії відео, тому що:

• Відео, завантажені на YouTube та інші майданчики, оптимізуються для 
відтворення онлайн, тобто оригінал відео стискається і позбавляється 
необхідних даних – метаданих – вбудованих у файл;

• Ви не зможете завантажити оригінальний файл із сайтів, подібних до YouTube, 
оскільки буде доступна лише копія, оптимізована для перегляду онлайн; та

• YouTube і подбні сайти можуть видаляти відео без вашого дозволу. 

КРОК 3

КРОК 4

ТЕГИ

ЗБЕРЕЖІТЬ ОРИГІНАЛ

ТОЧНІСТЬ НЕОБХІДНА
Якщо ваші відео призначені для використання як доказ, не додавайте неправильних 
дат, місць або тегів для збільшення популярності відео при пошуку або з інших 
причин.

КЛЮЧОВИЙ МОМЕНТ
ДОДАТКОВА 
ІНФОРМАЦІЯ

Дивіться відеоблог 
на YouTube
«Context Is King: 
Share Your Story»
http://bit.ly/
ContextIsKing

ВКАЖІТЬ, ЩО ВІДЕО МАЄ ВМІСТ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
Якщо матеріал містить жорстокі сцени, напишіть «Містить докладні зображення 
правопорушень» у назві відео. Це:

•  Попередить глядачів, що відео містить сцени насильства або тривожні 
моменти, та

• Попередить онлайн-платформу, що у відеоролику можуть бути цінні записи 
правопорушень. Без цього попередження YouTube та інші майданчики 
можуть видалити відео за порушення правил користування, які забороняють 
користувачам викладати шокуючі, сенсаційні або жорстокі ролики, що не 
мають суспільної цінності.

КЛЮЧОВІ МОМЕНТИ
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Передача матеріалу та інформації правозахисним організаціям, слідчим, поліції та 
судам тягне за собою права та обов’язки. Ці права та обов’язки відрізняються залежно 
від того, з ким ви ділитеся інформацією. Перед передачею матеріалу посередникам на 
зберігання, оберіть посередника, якому:

• Ви довіряєте;
• Який має навички, ресурси та засоби для зберігання відео у безпеці, цілісності 

і надійності, та
• Поважатиме (і письмово підтвердить це) специфічне використання матеріалу, 

особливо якщо він становить загрозу для вас, оператора або громади, у якій ви 
знімали.

Передайте своїм союзникам оригінальний відеофайл, який не зазнав змін. Якщо особа 
чи організація, з якою ви ділитеся матеріалом, знаходиться поблизу, найбезпечніший 
спосіб передачі відео – власноруч (або через надійного партнера) переписати відео 
з вашого комп’ютера чи носія на їхній. 

Часто це неможливо, і єдиний спосіб передати матеріал – через інтернет. Якщо ви 
знаходитеся у ситуації підвищеного ризику, коли завантаження файлу може становити 
загрозу, є кілька досить безпечних способів передати матеріал (дивіться нижче поради 
«Використання технологій для захисту ваших відео»). Нові способи передачі матеріалу 
з’являються постійно, тож найкраще обговорити ризики із вашим союзником перед 
вибором сервісу. 

За можливості додавайте роздрукований або електронний підсумок:

• Часу, дати і точного місця знімання відео;
• Стислого фактичного огляду змісту відео; 
• Імена і контакти оператора, осіб, присутніх у кадрі, та інших, хто має цінну 

інформацію про подію і міг би поговорити із НУО або слідчим; 
• Інформацію про безпеку, щоб ваші союзники розуміли, які дані 

є конфіденційними і не повинні поширюватися.

КРОК 1

КРОК 2

КРОК 3

ДІЗНАЙТЕСЯ

ВИРІШІТЬ, ЯК ПЕРЕДАТИ ОРИГІНАЛЬНИЙ ФАЙЛ

НАДАЙТЕ СУПРОВІДНУ ІНФОРМАЦІЮ

ДОДАТКОВА 
ІНФОРМАЦІЯ

ДОДАТКОВА 
ІНФОРМАЦІЯ

Додтакову інфор-
мацію про безпечні 
засоби цифрової 
передачі даних шу-
кайте на
bit.ly/
WITNESSBlog_Tech

Дізнайтеся, 
як обрати архів 
для поширення 
ваших матеріалів: 
archiveguide.
witness.org/preserve/
working-archive 

ПЕРЕДАЧА МАТЕРІАЛУ ДОВІРЕНИМ ОСОБАМ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМ
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ДОДАТКОВО
ВИКОРИСТОВУЙТЕ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ СВОЇХ ВІДЕО
Хоча й необов’язково застосовувати технологічні інструменти, щоб збільшити доказову 
цінність відео, були розроблені корисні нові інструменти. Ці засоби у поєднанні з 
вашими прикладними навичками можуть збільшити надійність вашого відео. 

Ось кілька можливостей, вартих уваги:  

Зйомка: Знімання і додавання контексту до відео у польових умовах
• Storymaker: програма для Android із уроками та шаблонами, які допоможуть 

безпечно й ефективно знімати відео на ходу - storymaker.cc
• InformaCam: програма для Android для створення захищених і надійних 

відео через розширені метадані, які підвищують цінність відео як доказу - 
guardianproject.info/informa

• eyeWitness: програма для камери для Android, яка записує і вбудовує метадані, 
щоб полегшити автентифікацію матеріалу і його використання в суді - 
eyewitnessproject.org

• Taggly: програма для пристроїв на Apple та Android, яка додає до медіа водяний 
знак із метаданими - tagg.ly

• Anker Astro: лінійка зовнішніх акумуляторів, що продовжать роботу ваших 
пристроїв у полі - goo.gl/pyYsDM

Зберігання: безпечне й упорядковане збереження медіа
• Seagate Wireless Plus: портативний жорсткий диск із власним акумулятором 

і Wifi, що надасть додатковий простір для зберігання матеріалу - goo.gl/lXwOsZ
• SyncMe: програма для Android, що автоматично синхронізує ваші файли. У парі 

із Seagate може безперервно створювати резервні копії вашого матеріалу в полі - 
goo.gl/kf3sqY

• Adobe Bridge: засіб для огляду медіа, який допоможе упорядкувати відео, додати 
теги, переглянути й редагувати метадані - creative.adobe.com/products/bridge

• Activists’ Guide to Archiving Video: інструкція WITNESS, що описує засоби і 
найкращі методи зберігання і каталогізації відео - archiveguide.witness.org

Поширення: переконайтеся, що ваші матеріали Make sure your media is safe and private 
when you share with others

• Bittorrent Sync:  пряма передача із одного пристрою на інший – хороший вибір 
для безпечного поширення за наявності широкосмугового доступу - getsync.com

• SpiderOak: проста у використанні хмарова система зберігання даних із 
шифруванням, що робить поширення файлів безпечнішим - spideroak.com

• BoxCryptor: безкоштовний сервіс, який шифрує файли перед тим, як 
завантажити їх на Dropbox чи інші хмарові сервіси - boxcryptor.com

Список постійно змінюється і доповнюється. Дізнайтеся про найновіші засоби на  
blog.witness.org/tag/technology/.
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Якщо ви натрапили на відео онлайн і вважаєте, що ним варто поділитися, включивши 
його у звіт, статтю, плейліст і т.п., необхідно: 

• Перевірити вміст відео. Багато відео є постановочними, змонтованими або 
мають неправдиві описи з метою розпалення ворожнечі, насильства або дис-
кредитації матеріалу. 

• Оцініть ризики поширення відео. Особа, яка виклала його, могла оціни-
ти або не оцінити ступінь безпеки, або ж не хотіла поширення відео. Якщо 
є можливість наразити когось на небезпеку, використайте опцію відеоре-
дактора або YouTube із приховування облич, щоб захистити анонімність: 
bit.ly/YouTubeFaceBlur. 

• Надайте супровідну інформацію. Посилання на оригінал знайденого відео 
допоможе слідчим переконатися в його автентичності та зберегти метадані, 
включені у відео. Проте, якщо ви вирішили зберегти копію відео і завантажи-
ти онлайн нову версію, додайте в опис посилання на оригінал. Це допоможе 
дослідникам або слідчим сконтактувати із людиною, яка вперше завантажила 
відео. Якщо ви не включаєте посилання на оригінал, додайте будь-яку інфор-
мацію, яку маєте і яку безпечно поширювати, і пояснення, чому ви вважаєте 
відео автентичним. 

• Дотримуйтеся основних методів. Дотримуйтеся наданих вище вказівок 
щодо назви, опису і тегів.

• Зазначте свої наміри. Надайте в описі стисле пояснення, чому, на вашу дум-
ку, слід поширювати дане відео.

• Збережіть копію. Відео онлайн можуть бути видалені користувачем або 
онлайн-майданчиками хостингу. Якщо у відео є потенційно важливі свідчен-
ня, завантажте його і збережіть архівну копію, а також резервну копію.

ТРОХИ ПРО КУРУВАННЯ

ДОДАТКОВА 
ІНФОРМАЦІЯ

Дізнайтеся більше 
про верифікацію 
та курування відео 
про права людини 
на сайті hrc.witness.
org/resources
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ЧАСТИНА 5:  
ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ
Тепер, знаючи основні методи підвищення доказової цінності вашого відео, ви, як ми 
сподіваємося, зацікавитеся більш професійними методами для:

• Підготовки до збирання відеодоказів;
• Знімання таким чином, щоб відео мало доказову цінність;
• Захисту, управління та упорядкування відео;
• Поширення відео;
• Перевірки відео, знятого іншими;
• Використання технічних засобів для підвищення доказової цінності відео на 

кожному етапі процесу.

Для додаткової інформації про це відвідайте сторінку bit.ly/WITNESSLibrary_VaE  
or vae.witness.org.


