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Статтю присвячено висвітленню в засобах масової інформації теми
захисту прав людини, а саме проблемам та перспективам розвитку
правозахисної журналістики в Україні. Захист людини, дотримання
основоположних принципів, що закріплені в Загальній декларації прав
людини й основному Законі України, є основою свободи, справедливості та
загального миру. Порушення засобами масової інформації широкого кола
медіатем — від інтеграції та розвитку людини в суспільстві до чутливоконфліктних тем, голосів людей із інвалідністю, похилого віку, вразливих
груп населення тощо — свідчить про дотримання демократичних принципів
держави, людиноцентризму та свободи слова.
Правозахисна чи адвокаційна журналістика — це журналістика участі,
а журналіст — безпосередній учасник, який намагається захистити тих,
хто опинився в складній ситуації через зміну самої ситуації, вирішення
конфлікту та висловлення власної думки.
Ключові слова: права людини, правозахисна журналістика, свобода
слова, ЗМІ, людиноцентризм.

Актуальність дослідження. Постановка проблеми та її зв’язок
із науковими й практичними завданнями.
Життя людини — це найцінніший ресурс. Держава гарантує
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кожному право на життя, гідність, недоторканність, свободу,
повагу до його гідності, право на свободу думки й слова, на вільне
вираження своїх поглядів і переконань, про що йдеться в другому
розділі про «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина»
Конституції України.
«Права людини — це її можливості діяти певним чином
або утримуватися від певних вчинків для забезпечення свого
повноцінного існування, свого розвитку, задоволення власних
потреб. Це певним чином її внормована свобода; певні її потреби
чи інтереси; вимоги про надання певних благ, адресовані суспільству,
державі, законодавству; певна форма існування моралі тощо» [12].
Сьогодні, за умов інтенсифікації соціальних процесів у суспільстві,
соціо-економіко-екологічних конфліктів, слід акцентувати увагу
на особистих (громадянських, політичних, економічних, соціальних,
культурних та екологічних) правах і свободах, що забезпечують
надання кожній людині права на безпечне життя, здоров’я, вільний
доступ до інформації, права про стан довкілля, про якість харчових
продуктів і предметів побуту тощо.
За даними репрезентативного дослідження Фонду «Демократичні
ініціативи» імені Ілька Кучеріва у співпраці з Центром прав людини
ZMINA за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні
за 2020 рік щодо обізнаності українців, можна стверджувати,
що саме є правами людини, чи дотримується цих прав держава та які
права людини громадяни цінують найбільше, а які вважають менш
важливими. Так, найбільш цінними для українців є: свобода — 83,9 %
(що на 2,1 % менше, ніж у 2018 р.), справедливість — 72,5 %, безпека —
63,5 % та гідність — 60,4 %. Також до найбільш ціннісних належать
право на життя — 80,2 % та право на соціальне забезпечення — 58,7 %.
Рідше основними цінностями називають законослухняність (48%),
порядок (48%) та матеріальну забезпеченість (47 %). Найменш
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важливими для респондентів виявилися цінності моралі (43 %),
патріотизму (38%) та толерантності (31 %) [13].
Це опитування виявило низку змін у порівнянні з попередніми
роками, які викликані серед іншого глобальною кризою й пандемією.
Серед позитивних тенденцій — більша готовність відстоювати свої
права й толерантніше ставлення один до одного.
«За даними соціологічних опитувань, проведених на замовлення
Центру прав людини ZMINA, більшість громадян України
дізнаються про свої права зі ЗМІ. У 2020 році 54,5 % українців
дізнавалися про права людини з телевізійних програм, з інтернетсайтів — 38,2 %, з газет — 17 %, з обговорень на інтернет-форумах
та в соціальних мережах — 13,2 %, з радіопередач — 12,1 %.
Відповідно, якість журналістики з висвітлення тем, дотичних до прав
людини, має значний вплив на поінформованість їхніх читачів
про власні права. Чутливість, толерантність, людиноорієнтованість
та інклюзивність у журналістських матеріалах, а також уникнення
практик, які суперечать правам людини, сприяють розвитку стійкого
та гуманного суспільства» [14].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідженнями питань щодо соціальної проблематики,
захисту прав людини та дотримання журналістських стандартів
у висвітленні чутливої тематики в ЗМІ займалися Т. Бондаренко,
Л. Василик, П. Мірошниченко, К. Шендеровський та інші. У їхніх
працях переважно бачимо акцент на проблемно-тематичних
лініях, функціонально-змістових і комунікативних складниках
спеціалізованих медіа в соціальній комунікації.
Мета дослідження полягає в посиленні чутливості ЗМІ
до соціально вразливих категорій населення та захисту прав людини.
Одним із рішень цього є висвітлення проблем та перспектив розвитку
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правозахисної журналістики в Україні. Посилення ЗМІ до стандарту
достовірності через якісну роботу із джерелами інформації,
використання коректної термінології та підвищення показників
власних журналістських матеріалів, що є найголовнішим у розвитку
правозахисної журналістики.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Отримання населенням інформації щодо захисту прав людини,
знання законодавчої бази щодо захисту його прав потребують
широкої популяризації через засоби масової інформації. Проявом
цієї тенденції є демократичні принципи прав та свобод, свобода
слова, людиноцентризм.
Запит та різке зростання питомої ваги матеріалів до висвітлення
проблем віку, статі / гендеру, релігії / віросповідання, свободи думки,
сексизму, насилля, проблем дітей тощо потребує уваги, оскільки
права людини пронизують усі сфери нашого життя.
Так, для розвитку правозахисної журналістики було б доцільним
підвищити кількість та якість публікацій у медіа, де висвітлюються
проблеми всіх вразливих верств населення (діти, підлітки, люди
з інвалідністю, ув’язнені, люди похилого віку тощо), вживається
коректна термінологія (відповідно до прав людини), дотримується
баланс достовірності та відмежування суджень від фактів (стандарт
відокремлення фактів), немає «мови ворожнечі», превалюють
матеріали з власним аналізом (без передрукування офіційних
пресрелізів органів влади). Слід зауважити, що теми з висвітлення
проблем дітей та підлітків потребують дотримання більш етичних
стандартів, оскільки це найбільш вразлива група населення.
Інститутом масової інформації у межах проєкту «Практичний
онлайн-курс з прав людини для медійників», який був реалізований
Центром прав людини ZMINA за підтримки Фонду сприяння
демократії посольства США в Україні з 18 по 24 жовтня 2021 року,
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було проведено моніторинг 9 телеканалів та 10 онлайн сайтів
(463 матеріали) за такими напрямами: право на справедливий
суд; презумпція невинуватості; право на свободу та особисту
недоторканність, де основною метою було виявити, наскільки
висвітлюються проблеми перебування людей у психіатричних
лікарнях, установах відбування покарання та слідчих ізоляторах;
право на рівність: заборона дискримінації, увага приділялася
виключно віку, інвалідності, релігії, національності, гендеру, расі;
свобода совісті та релігії. Слід зауважити, що з усіх напрямів
дослідження витримано рівень дотримання журналістських
стандартів у достовірності, балансі й відокремленні фактів. Щодо
емоційного забарвлення матеріалів, то позитивний характер носять
матеріали про сексизм (80 %), право на свободу думки та віро
сповідання (52,5 %), а негативне забарвлення мають матеріали,
дотичні до презумпції невинуватості (67 %) та дискримінації
за ознакою неврегульованого перебування в Україні (68,4 %).
Результати моніторингу спонукають до роздумів щодо висвітлен
ня новин про права людини в регіональних ЗМІ. Так, всеукраїнські
(центральні) ЗМІ переважно орієнтуються на масову аудиторію, іноді
без розуміння того, що в одному регіоні можуть бути одні проблеми,
а в другому — інші. Регіональні ЗМІ цінні тим, що немовби
«спілкуються» зі своєю аудиторією, чим викликають більшу довіру.
Так, стосовно публікацій щодо зазначеної тематики (а саме
захисту прав людини та висвітлення інформації в регіональних
ЗМІ), як рупори регіону було проаналізовано одеський новинний
сайт «Думская.net», Українську Службу Інформації «УСІ.online»
та новинний сайт «Таймер».
За запитом «права людини», «бездомні», «домашнє насилля»
та «горе-матері» за 2021 рік на одеському новинному сайті «Думская.
net» опубліковано 98 публікацій, із них найбільша кількість
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стосується новин за темою домашнього насилля — 35, про проблеми
дітей та підлітків — 24, про безпритульних людей — 29. Переважно
матеріали не розкривають проблеми людей без житла, а просто
згадують їх у інших інфоприводах: «Пожар на Трассе здоровья:
на Чкаловском пляже снова горели заброшенные домики … Судя
по всему, там обитали бездомные. В прошлом году конструкции
горели три раза. Напомним, домики на этом участке частично снесли
еще в январе 2019 года…» [8]. Слід звернути увагу на публікації,
які викривають проблеми цієї соціальної групи, наприклад,
відкриття пунктів обігріву, пунктів вакцинації, роботу благодійних
фондів та волонтерів із допомоги отримання житла, документів
тощо [1; 3; 4].
Так, на сайті Української Служби Інформації «УСІ.online»
за 2021 рік (за пошуком) про вразливі категорії населення
опубліковано 68 публікацій. Дослідивши їх, можна простежити
цікаву періодичність матеріалів та особливості висвітлення тем
щодо захисту прав людини. Значна кількість матеріалів розкриває
проблеми психіатричних лікарень, умови утримання хворих
людей, долю людей після виписки з лікарні. Також потребує
уваги висвітлення проблем літніх людей, моніторингу стану
геріатричних закладів (будинків літніх людей) [2; 5; 7; 9; 11]. Часом
у матеріалах фігурують повідомлення про те, що саме батьки несуть
відповідальність за публікації їхніх дітей у соціальних мережах [10].
За 2021 рік на новинному сайті «Таймер» (за пошуком) розміщено
4 матеріали про домашнє насилля, один із яких — інтерв’ю
психологині про найголовніші проблеми з цієї теми [6].
Слід зазначити, що регіональними ЗМІ порушуються питання
щодо прав людини, але матеріали носять переважно новинний
характер, містять інформацію з офіційних пресрелізів органів
влади, іноді без належного аналізу. Також, як і в моніторингові,
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представленому Центром прав людини ZMINA, є використання
некоректної термінології, що суперечить правам людини (наприклад,
вживаються такі лексеми, як «злочинець», «цигани», «старі» тощо),
мало інформації щодо утримання людей у місцях позбавлення волі,
безпритульних та тимчасово переміщених осіб.
Висновки та перспективи дослідження.
Узагальнюючи вище зазначене, можна стверджувати, що проблема
захисту прав людини є актуальною, а правозахисна журналістика,
заснована на дотриманні журналістських стандартів, журналістської
етики, охоплює широке коло медіатем: від інтеграції та розвиту
людини в українському суспільстві — до чутливо-конфліктних тем
в умовах війни, представлення голосів вразливих груп населення
тощо.
«Журналіст тут не є стороннім спостерігачем, як у традиційних
медіа, а бере активну участь у зміні ситуації чи вирішенні конфлікту,
висловлює власну позицію, намагається захистити тих, до кого
байдужі держава й суспільство. Безсторонність тут недоречна:
це журналістика участі та співпричетності» [14].
Свобода, рівність та повага, гідність та справедливість
є предметною частиною компетентності правозахисних журналістів,
це інформаційний супровід змін у політиці, правозахисному
активізмі, боротьбі за права вразливих груп населення.
Перспективами розвитку правозахисної журналістики в Україні
мають бути збільшення показників власних авторських матеріалів,
їхні ексклюзивність, персональність та включеність у ці зміни самих
журналістів для правильної модерації діалогу між людиною, владою,
правозахисниками та спільнотами. Відгуки різних людей, але рівних
у правах, на засадах інклюзивності спільних інтересів, голосів,
запитів, питань і проблем у журналістських матеріалах є головним
у роботі правозахисного журналіста.
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Статья посвящена освещению в средствах массовой информации
защиты прав человека, а именно проблемам и перспективам развития
правозащитной журналистики в Украине. Защита человека, соблюдение
основополагающих принципов, закрепленных во Всеобщей декларации
прав человека и Конституции Украины, являются основой свободы,
справедливости и общего мира. Поднятие средствами массовой информации
широкого круга медиатем — от интеграции и развития человека в обществе
до чувствительно-конфликтных тем, голосов людей с инвалидностью,
пожилых людей, уязвимых групп населения — свидетельствует о соблюде
нии демократических принципов государства, человекоцентризме
и свободе слова.
Правозащитная или адвокатская журналистика — это журналистика
участия, а журналист — непосредственный участник, пытающийся
защитить тех, кто оказался в сложной ситуации, через изменения самой
ситуации, разрешение конфликта и выражение собственного мнения.
Ключевые слова: права человека, правозащитная журналистика,
свобода слова, СМИ, человекоцентризм.
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The article is devoted to media coverage of human rights protection, namely
the problems and prospects for the development of human rights journalism
in Ukraine. Human protection, adherence to the fundamental principles enshrined
in the Universal Declaration of Human Rights and the Basic Law of Ukraine are
the basis of freedom, justice and universal peace. Violation by the media of a wide
range of media — from human integration and development in society to sensitive
conflict issues, voices of people with disabilities, the elderly, vulnerable groups,
etc. — shows adherence to democratic principles of statehood, humanism
and freedom of speech.
Advocacy or advocacy journalism is participatory journalism, and
the journalist is a direct participant who seeks to protect those who find themselves
in a difficult situation by changing the situation itself, resolving the conflict,
andexpressing one’s own opinion.
Today, with the intensification of social processes in society, socio-economic
and environmental conflicts, emphasis should be placed on personal (civil,
political, economic, social, cultural and environmental) rights and freedoms that
ensure the right of everyone to a safe life, health, free access to information,
the right to the state of the environment, the quality of food and household items,
etc.
For the development of human rights journalism, it would be appropriate
to increase the number and quality of publications in the media, which
cover the problems of all vulnerable groups (children, adolescents, people
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with disabilities, prisoners, women / men, gender, etc.), use correct terminology
in accordance with human rights), the balance of authenticity and judgments
from the facts is observed (the standard of separation of facts), the avoidance
of hate speech, the materials of one’s own analysis prevail (without reprinting
official press releases of the authorities).
This study aims to increase the sensitivity of the media to socially vulnerable
groups and the protection of human rights. One of the solutions to the problem
is to highlight the problems and prospects for the development of human rights
journalism in Ukraine. Strengthening the media to the standard of reliability
through quality work with sources of information, the use of correct terminology
and improving the performance of their own journalistic materials and is the most
important in the development of human rights journalism.
Keywords: human rights, human rights journalism, freedom of speech,
mass media, people-centeredness.
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