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Обладнання, допомога, тренінги: РБК пліч-о-пліч з журналістами в Україні

Ірландський журналіст Джефф Фаррелл на Сході Украïни в бронежилеті від РБК - Фото: Філіп Вілсон

Вже шість місяців «Репортери без кордонів» (РБК) супроводжують і підтримують
більше 600 журналістів, що висвітлюють війну в Україні. Організація надає
захисне обладнання, зокрема через Центр свободи преси, який вона відкрила у
Львові і в Києві. А також матеріальну і психологічну допомогу та різноманітні
тренінги: надання першої медичної допомоги, фізична безпека, психологічна
безпека.
 
Розв'язаний 24 лютого Росією конфлікт в Україні є справжньою "інформаційною
війною". Українські журналісти вимушені були стати військовими репортерами. До них
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приєдналися журналісти зі всього світу. Близько 9000 журналістів, місцевих та
іноземних, було акредитовано українською владою для висвітлення конфлікту. За ці
шість місяців деякі журналісти, зокрема український фоторепортер Макс Левін та
французький журналіст Фредерік Леклерк-Імхов поплатилися життям за свою роботу.
Загалом при виконанні професійних обов’язків загинуло 8 журналістів та ще 16 було
поранено. Окрім юридичної підтримки та ініціатив щодо захисту жертв військових
злочинів, РБК створив різні напрямки допомоги журналістам з метою посилення їх
безпеки. На сьогоднішній день більше, ніж 600 українських і міжнародних репортерів
отримали підтримку від РБК (данні на 1 серпня 2022).

224 журналісти змогли скористатись послугою позики
в Центрі свободи преси у Львові і в Києві

В Центрі свободи преси РБК у Львові, 3 червня 2022
Фото : Альберто Буззола, Rhythms Magazine

Через два тижні після початку вторгнення, РБК відкрив Центр свободи преси у Львові, в
приміщенні Медіацентру іноземної преси, для того, щоб безкоштовно позичати
журналістам індивідуальне захисне спорядження. Він був відкритий 11 березня в
присутності генерального секретаря РБК Крістофа Делуара, директриси Інституту
Масової Інформації (ІМІ) Оксани Романюк та координатора Центру Александра Кері.

Після відведення російських військ від столиці і через зростання кількості заявок, 18
травня РБК відкрив друге відділення Центру в Києві, в приміщенні нашого партнера,
Інституту Масової Інформації (ІМІ) з метою збільшення підтримки працівникам медіа.

Таким чином, за шість місяців, обидва відділи Центру свободи преси РБК змогли
підтримати 224 журналіста (з яких майже чверть жінок), надавши їм захисне
спорядження. Послугою скористались журналісти з 29 країн, з яких більшість були
українцями.
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555 бронежилетів і 549 касок, наданих журналістам

Спорядження, надане РБК журналістам
Фото : Альберто Буззола, Rhythms Magazine

У тісній співпраці з ІМІ та Національною спілкою журналістів України (НСЖУ), які також
розповсюджували спорядження, надане організацією, РБК надав українським і
міжнародним журналістам:



• 555 бронежилетів;
• 549 касок;
• 1011 аптечок;
• 342 сонячні батареї;
• 50 вільних доступів до ВПН Протон і пошти.

175 журналістів пройшли курси з безпеки і першої медичної допомоги

Окрім «Посібника з безпеки для журналістів», створеного РБК спільно з ЮНЕСКО
спеціально для репортерів, що працюють в умовах підвищених ризиків та
перекладеного українською мовою НСЖУ, з метою попередження ризиків РБК
організував декілька заходів з підвищення кваліфікації англійською та української
мовами. Загалом 175 журналістів змогли скористатись цими тренінгами.

Щоб допомогти журналістам навчитися захистити себе та працювати автономно в
умовах війни, ці тренінги мають таку тематику:
• фізична безпека;
• психологічна безпека;
• перша медична допомога.



Нові навчальні цикли для українських журналістів заплановані в Києві, починаючи з
вересня.

92 журналісти та 24 незалежні українські медіа отримали фінансову підтримку 

З метою підтримки співробітників українських медіа та їх родин, які опинилися в ситуації
серйозної фінансової непевності, РБК створив систему індивідуальної допомоги. У
співпраці з місцевими партнерами, що виявляють журналістів у скруті через військовий
конфлікт, РБК надає фінансову підтримку на:
• витрати, пов’язані з терміновою евакуацією, особливо із окупованих територій чи зон
бойових дій, а також для журналістів з дітьми та людьми похилого віку;
• медичні витрати, пов’язані з травмами, отриманими під час виконання журналістської
роботи;
• витрати на ремонт або придбання конфіскованого чи пошкодженого обладнання для
незалежних журналістів.

За шість місяців 92 українські журналісти, з яких 62 жінки (67%), змогли скористатися
цією фінансовою підтримкою РБК, головним чином через партнерську організацію ІМІ
та НСЖУ, а також напряму від відділу допомоги РБК.

Окрім цього, 24 українські незалежні медіа отримали підтримку завдяки допомозі,
спрямованій, зокрема, на покриття операційних витрат, пов’язаних із втратою доходів
через війну (втратою рекламодавців, передплатників, тощо). Головним чином це медіа
зі Сходу і Півдня країни, регіонів, що найбільше постраждали від бойових дій і де
потреба в достовірній та незалежній інформації є особливо великою для подолання
спроб дезінформації та пропаганди.

Психологічна підтримка

РБК також організував психологічну підтримку для журналістів. Вона здійснюється
через онлайн-платформу Eutelmed, пропонуючи ресурси для профілактики та
самооцінки, а також гарячу лінію 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Платформа
також пропонує доступ деяким особам для консультацій обраною ними мовою,
українською або російською. На сьогодні серед отримувачів цієї допомоги 73% жінки.

РБК наполегливо заохочує українських медіа-професіоналів надсилати пропозиції про
свої потреби в тренінгах та психологічній підтримці на електрону адресу lvivpfc@rsf.org. 

Цей Проект здійснюється за підтримки:
Фонду Adessium, Європейської комісії, Fondation de France, Фонду Fritt Ord, Фонду

Короля Бодуена та the National Lottery (у Великобританії та США), Фонду сім’ї
Кларман, Фонду Limelight, Фонду Oak, Фундації «Відкрите суспільство», Фонду

Schöpflin, Фонду Демократії (Stiftung für Demokratie), Тайбейського представництва у
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Франції, Фонду здорової демократії Tides за фінансування від Google.org Charitable
Giving, ЮНЕСКО та Фонду Wellspring Philanthropic.

РБК також висловлює подяку за підтримку Французькій асоціації наукових журналістів
(AJSPI), Французькому прес-агентству (CAPA), Організації Free Press Unlimited,

 Фундації Lemongrass, Організації Rory Peck Trust і Washington Post.


