
ПРАВОЗАХИСНА ЖУРНАЛІСТИКА –  

ЦЕ НЕБАЙДУЖІСТЬ ТА ПУБЛІЧНІСТЬ 

 

Небайдужість до людських проблем, публічність та людиноорієнтованість є ознаками 

правозахисної журналістики. Про це 11 лютого розповіла журналістка «Центру інформації 

про права людини» Ірина Виртосу на зустрічі зі студентками Інституту журналістики.  

 

За словами Ірини Виртосу, існує два підходи до розуміння правозахисної журналістики. 

Відповідно до першого, правозахисна журналістика є вузькою тематичною журналістською 

спеціалізацією. Згідно з другим, вона полягає у написанні журналістських матеріалів, виходячи з 

принципу людиноорієнтованості. Цей принцип передбачає в своїй основі цінність прав людини, 

використання коректної термінології, уникання мови ворожнечі. Журналістка зазначила, що 

краще, щоб заголовок не зачепив читача, аніж принизив людину.  

У контексті правозахисної журналістики, спікерка наголосила на важливості інклюзивного 

підходу. Він означає участь усіх груп населення у прийнятті рішень, які їх стосуються, за 

принципом «нічого для нас без нас». Ірина Виртосу зазначила, що події Євромайдану та АТО 

підвищили увагу громадськості до теми людей з інвалідністю. Через це у ЗМІ стало приділятися 

більше уваги інклюзивним рішенням щодо таких людей, зміні підходів до їх освіти, важливості 

універсального дизайну. Однак, на думку Ірини, журналістам «не треба чекати, щоб сказати про 

права людей з інвалідністю або про літніх людей», і 3 грудня (Міжнародний день людей з 

інвалідністю – прим. ред.) та 9 травня не є єдиними інформаційними приводами для цих тем.  

Також Ірина Виртосу висловилася стосовно розрізнення журналістської та правозахисної 

діяльності. «Ви самі обираєте: якщо Ви журналістка – то Ви журналістка, якщо правозахисниця – 

то правозахисниця. Я – журналістка, і не здатна бути юристом». Разом із тим, спікерка зазначила 

на необхідності для журналістів підтримувати зв’язки з юристами та адвокатами, а також 

важливості виносити певну проблему в публічний простір. Стосовно цього Ірина згадала випадок 

із Емілем Курбедіновим – відомим кримським адвокатом, який спеціалізується на політичних 

справах. Його наприкінці 2018 року вдалося звільнити через п’ять днів після арешту за 

«екстремістську діяльність» в окупованому Криму. На думку журналістки, визначальним 

чинником у звільненні Еміля Курбедінова стала саме публічність – як його власна, так і створена 

громадськими активістами, правозахисниками та журналістами для активного привернення уваги 

до його незаконного затримання. За словами Ірини, правозахисною журналістикою є 

небайдужість та публічність.  

Студенткам соціально-правозахисної журналістики спікерка порадила займатися темами, 

які глибоко їх хвилюють, та обирати будь-які платформи для опублікування своїх матеріалів. 

Журналістка зазначила, що видання «Українська правда. Життя» спеціалізується на розміщенні 

історій, «Дзеркало тижня» – на довгих аналітичних матеріалах. А для тих, хто не хоче 

прив’язуватися до чітких вимог щодо розміру текстів, Ірина Виртосу порадила публікуватися у 

соціальній мережі Facebook.  

 

Довідково. Ірина Виртосу – випускниця Інституту журналістики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, журналістка, координаторка 

журналістської мережі «Центр інформації про права людини», співавторка посібників для 

журналістів.  
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