Поведінка журналістів в кризових ситуаціях
Аналіз: журналісти у кризових регіонах України
Тематичне дослідження I: фотограф Г.Б. / Миколаєв
Ось приклад реального кейсу від RSF (Репортери без кордонів) про те, як зараз
російська армія поводиться з журналістами – не лише українськими, а й іноземними.
Зокрема, ймовірні російські спецпризначенці стріляли у швейцарського фотографа Г.Б.
у неділю (06/03) незабаром після того, як він проїхав український блокпост, прямуючи
до Миколаєва.
Випущені у нього кулі пролетіли за кілька сантиметрів від голови. Г.Б. вів репортаж
про просування Росії у регіоні, розташованому на півдні країни. Незважаючи на кілька
позначок "Преса" на його машині і куленепробивний жилет з таким же написом,
досвідчений військовий репортер згодом зазнав переслідувань з боку солдатів. Вони
вкрали в нього 3000 євро та обладнання.
"Вони були менш ніж за 50 метрів від нас", - сказав RSF Г.Б., обличчя і рука якого
постраждали від уламків лобового скла.
"Вони явно стріляли з метою вбивства. Якби я не встиг ухилитись, мене б збили. У
мене стріляли в інших зонах бойових дій, але я ніколи не відчував нічого подібного.
Будь-який подорожуючий країною, який не має досвіду ведення військових репортажів,
знаходиться в смертельній небезпеці.
Військовий аналіз (щоб допомогти журналістам мінімізувати небезпеки).
Коментує німецький військовий інструктор.
Г.Б./Миколаївська область
Г.Б. виїхав із контрольно-пропускного пункту України до "білої зони" (територія, на
якій у військовому відношенні не домінує жодна зі сторін конфлікту). Він знаходився
за кермом сірого позашляховика Land Rover із піднятим повітрозабірником. За
вітровим склом знаходився 40-сантиметровий прес-щит з боку водія та
світловідбиваючий прес-щит такого ж розміру за сонцезахисним козирком пасажира.
Невідомо, чи останній був відкинутий у момент нападу. Також на пасажирській стороні
лежав ламінований аркуш формату А4 із зображенням швейцарського хреста розміром
близько 10 см. Слід від напису Преса на сірому захисному жилеті був розміром близько
10 см і його не було видно зовні автомобіля.
Напад був скоєний двома дуже влучними пострілами близько 12 години дня по
лобовому склі автомобіля з метою вбивства водія та пасажира (пасажир не був
присутній). Те, що стріляли в неіснуючого пасажира, показує, що нападники не мали
огляду салону автомобіля (віддзеркалення неба/світла від плоского, спрямованого
вгору вікна). Я не зміг знайти жодної інформації про пограбування та про те, як воно
сталося. Ймовірна дистанція стрілянини не перевищує 200 м через точність влучень.
Тому я гадаю, що Г.Б. застав нападників зненацька, і його присутність їх застала
зненацька. Точний та мінімальний вогневий напад, а також той факт, що Г.Б. не був
убитий, дозволяють припустити, що це були дуже добре підготовлені сили, які, однак,

не хотіли бути виявленими. Вилучення обладнання у Г.Б. є на даний момент
загадковим моментом у цій історії.
Висновок
1. Г.Б. намагався рухатися "нейтрально" у зоні бойових дій, не знаючи швидше
за все тактичної ситуації обох сторін. В результаті він зіткнувся з російськими
розвідувальними силами та вступив у бій.
2. Автомобіль не був розпізнаний безпосередньо як автомобіль преси. Тип і
колір відповідають військовому автомобілю. Маркування за вітровим склом не
було помітне через ймовірне відображення світла.
3. Поведінка після пострілу мала бути зразковою (тобто правильною), бо інакше
Г.Б. був би мертвий.
Рекомендації на майбутнє
1. Кожен, хто не є учасником спецоперацій у зоні бойових дій, має знати
тактичну ситуацію! Найкращий варіант на даний момент: MilitaryLand - База
даних військових підрозділів, військові новини та карти. На уривку від 6
березня добре видно, що Г.Б. виїхав з території України в білу зону (див.
малюнок), яка вже була оточена силами Росії.

2. Маркування преси на людині та транспортному засобі має бути читабельне з відстані
200 м. Рекомендується наносити напис PRESS національною мовою такого же розміру.
Необхідна наявність контрасту світло-темрява (підсилювач залишкового світла, ІЧпідсвічування). Літери TV не повинні використовуватися через маркування автомобіля
RUS. Кольорове маркування будь-якого виду (зокрема прапори) заборонене у цій війні
(жовтий+синій та червоний+білий).

IDEM e.V. (Institute for Democracy, Media and Cultural Exchange)
idem-institute.org / info@info-institute.org

