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  Усім відомо, що головне завдання журналіста – інформування. Традиційна 

журналістика передбачає зайняття журналістом позиції стороннього спостерігача, 

невтручання у те, що відбувається довкола. По суті, це позиція нейтралітету. Разом із тим, 

кожен журналіст передусім є людиною та громадянином. І розуміння цього призводить 

багатьох журналістів до дилеми: «якщо я бачу порушення прав людини – що мені робити: 

займати позицію стороннього спостерігача чи активного діяча?» І саме тут починається 

дилема «традиційний журналіст vs. правозахисний журналіст» – привід для дискусій у 

журналістських колах та проблемне питання, яке в Україні особливо актуалізувалося з 

кінця 2013 року.  

  У цьому есе я займу позицію прибічників того, що журналіст має бути 

правозахисним, а не традиційним. Саме тому відповідь на питання «чому журналісту 

варто займатися захистом прав людини?» я розгляну через призму причин, серед яких 

виділю п’ять, які можна назвати фундаментальними.  

  Отже, перша причина – ідеологічна. Як відомо, першим глобальним вираженням 

прав, якими володіють усі люди, стала Загальна декларація прав людини. Цей документ 

був прийнятий 10 грудня 1948 року на третій сесії Генеральної Асамблеї Організації 

Об’єднаних Націй. ООН, у свою чергу, була заснована 24 жовтня 1945 року як глобальна 

міжнародна організація, метою якої є підтримання і зміцнення миру і міжнародної 

безпеки, розвиток співробітництва між державами світу. Важливо зазначити, що ООН 

була створена одразу по завершенню Другої світової війни – жахливої трагедії людства, 

яку принесла нацистська ідеологія через «Націонал-соціалістичну робітничу партію 

Німеччини» на чолі з Адольфом Гітлером. Нацистська ідеологія була тоталітарною за 

своєю суттю і базувалася на теоріях расової ієрархії та соціального дарвінізму. Складні 

терміни? Скажемо інакше: нацизм базувався на ненависті, насиллі та смерті. До чого 

призвів нацизм? До гибелі 50 мільйонів людей у Другій світовій війні.  

 Загальна перемога антигітлерівської коаліції була закріплена в Акті про 

капітуляцію Японії, який був підписаний 2 вересня 1945. Через 52 дні було засновано 

ООН. У Загальній декларації прав людини зазначено, що «зневажання і нехтування 

правами людини призвели до варварських актів, які обурюють совість людства», 

натомість «визнання гідності, яка властива всім членам людської сім’ї, і рівних та 

невід’ємних їх прав є основою свободи, справедливості та загального миру». У документі 

також проголошено, що високим прагнення людей має бути створення такого світу, в 

якому люди будуть мати свободу слова і переконань і будуть вільні від страху і нужди.   

  Як бачимо, визнання гідності визначено як базис у правах та свободах людини. 

Якщо не визнається гідність кожної людини – не визнаються її права та свободи. Досить 

цікавим є положення зі статті 29 Загальної декларації прав людини про те, що «при 

здійсненні своїх прав і свобод кожна людина повинна зазнавати тільки таких обмежень, 



які встановлені законом виключно з метою забезпечення належного визнання і поваги 

прав і свобод інших та забезпечення справедливих вимог моралі, громадського порядку і 

загального добробуту в демократичному суспільстві». Саме останнє словосполучення – «в 

демократичному суспільстві» – свідчить про орієнтацію Загальної декларації прав людини 

та ООН на шлях свободи (демократії), а не несвободи (тоталітаризму). І саме тому 

визначено, що кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, проголошені 

Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або 

інших переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового або 

іншого становища – тобто усього того, що так активно дискримінувалося нацистським 

режимом.  

 Таким чином, основою ідеології захисту прав людини можна назвати гуманізм та 

лібералізм, а тому кожен журналіст, який сповідує їх, може займатися захистом прав 

людини – чисто з ідеологічних міркувань.  

  Друга причина – нормативна. Вона передбачає два типи документів – акти 

держави (нормативно-правові акти) та акти професійної спільноти (етичні кодекси). Як 

громадянка України, я визнаю Конституцію Основним Законом України, в той же час, як 

журналістка, я визнаю Кодекс етики українського журналіста головним етичним кодексом 

журналістів в Україні. І, оскільки я їх визнаю та вважаю домінуючими над усіма іншими 

документами, які стосуються нормотворчості як державної, так і професійної, то, 

відповідно, погоджуюсь з їх положеннями. Таке ставлення дає мені причину займатися 

захистом прав людини – як з громадянської, так і з професійної позиції.   

  Якщо проаналізувати, то можна побачити, що окремі положення Конституції 

України (КУ) та Кодексу етики українського журналіста (КЕУЖ) є досить схожими у 

своєму змісті. Порівняймо: «кожному гарантується право на свободу думки і слова, на 

вільне вираження своїх поглядів і переконань» (стаття 34 КУ) та «свобода слова та 

висловлювань є невід’ємною складовою діяльності журналіста» (пункт 1 КЕУЖ). «Ніхто 

не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, 

передбачених Конституцією України» (стаття 32 КУ) та «журналіст має з повагою 

ставитися до приватного життя людини» (пункт 3 КЕУЖ). «Особа вважається 

невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки 

її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком 

суду» (стаття 62 КУ) та «висвітлення судових процесів має бути неупередженим щодо 

звинувачених. Журналіст не може називати людину злочинцем до відповідного рішення 

суду» (пункт 4 КЕУЖ). «Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору 

шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 

походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками» 

(стаття 24 КУ) та «ніхто не може бути дискримінований через свою стать, мову, расу, 

релігію, національне, регіональне чи соціальне походження або політичні уподобання» 

(пункт 15 КЕУЖ).   

  Як бачимо, пункти Кодексу етики українського журналіста не суперечать статтям 

Конституції України. Саме тому повага та визнання Основного Закону України та 

Основного професійного кодексу журналістів України є нормотворчою причиною, чому 

журналіст може займатися захистом прав людини.   

  Третя причина – функціональна. Традиційна журналістика має ряд 

загальновизнаних функцій, які інтегрувалися (але не обмежилися) і у правозахисну 

журналістику. Зокрема до них належать функції інформування (медіа мають здійснювати 



інформування аудиторії про права, які їй належать як громадянам та як людям, як 

захищати ці права, і хто відповідальний за захист цих прав), формування громадської 

думки (знаючи положення нормативно-правових актів, у яких прописані права і свободи 

людини і громадянина, ЗМІ можуть формувати громадську думку у правильному напрямі, 

який корелюється із захистом прав людини, не даючи державі та її посадовим особам 

негативно впливати на свідомість суспільства), «сторожового собаки» (журналісти б’ють 

на сполох при виявленні утисків, правопорушень, дискримінації та інших явищ, що 

неодмінно становлять небезпеку людині від держави та її посадових осіб), організаційна 

(самоорганізація суспільства через матеріали ЗМІ, котрі на них вплинули, і, у зв’язку з 

цим, здійснення впливу людей на державу та її посадових осіб задля відстоювання своїх 

прав та прийняття необхідних рішень).  

  Окрім вищезазначених функцій, правозахисна журналістика має й свої додаткові 

функції – просвітницьку та адвокаційну. Зокрема просвітницька функція полягає у 

вихованні суспільства у дусі примату прав і свобод людини – через здійснення 

роз’яснювальної діяльності стосовно прав людини, важливості захисту меншості перед 

більшістю, захисті людини перед державою. Просвітництво несе світло, і у країнах із 

«темними плямами» у сфері прав і свобод людини (особливо у контексті негативних прав) 

воно є надважливою функцією правозахисних журналістів. У свою чергу, адвокаційна 

функція правозахисної журналістики передбачає регулярне висвітлення журналістами 

усієї інформації, фактів та подій, що пов’язані з утиском прав і свобод людини, а також 

здійснення активних дій, щоб протидіяти таким утискам (N. B. діяти як правозахисники, а 

не політики). Саме активний інформаційний супровід, небайдужість та залученість у 

процес характеризують правозахисного журналіста, на відміну від традиційного 

журналіста, який завжди залишається всього лиш фіксатором подій та стороннім 

спостерігачем.   

  Отже, виходячи з функцій правозахисної журналістики, захист прав людини є не 

можливим варіантом напряму професійної діяльності, а нагальною необхідністю – і є 

істотною причиною, чому журналісту варто займатися захистом прав людини.  

  Четверта причина – статистична. 10 грудня 2018 року (між іншим, у 

Міжнародний день прав людини) Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва 

представив результати другого загальнонаціонального соціологічного дослідження «Що 

українці знають та думають про права людини: оцінка змін (2016 – 2018)». Згідно з його 

даними, з тих осіб, які відзначили, що вони стикалися із ситуаціями порушення своїх прав, 

55% вказали, що… вони ніколи не намагалися ці права захищати. 55%! Тобто умовно пів-

країни ніколи навіть не намагалися захищати свої права! І це у 2018 році – після здобуття 

Україною незалежності, Помаранчевої революції, Революції Гідності та початку 

збройного конфлікту на сході України. Дуже сумна цифра.   

  Однак є й інша цифра – надзвичайно важлива для правозахисних журналістів. 

Згідно з результатами цього ж опитування, серед 11 пропонованих ефективних способів 

захисту прав людини в Україні, 23,1% респондентів на першому місці обрали… звернення 

у засоби масової інформації. На другому місці (23%) респонденти обрали варіант відповіді 

«насправді взагалі немає способів захистити свої права». На третьому місці (21,1%) – 

звернення до суду. Навіть важко сказати, радіти чи засмучуватися від цих відповідей. 

Адже, з одного боку, правозахисні журналісти в очах суспільства є більшими захисниками 

прав людини, аніж судді. З іншого боку, журналісти не можуть захищати права людей – 

цим мають займатися держава й відповідні державні органи. Журналісти можуть бути 



правозахисними журналістами, але вони все одно залишаються журналістами, а не 

правозахисниками. Годі й казати про ті 23%, які вважають, що взагалі немає способів 

захистити свої права…  

  Про що говорять статистичні дані цього масштабного соціологічного дослідження? 

Однозначно про те, що громадяни України досі погано орієнтуються у змісті та 

походженні прав людини, а також сутності правових механізмів. І, бачачи цифру у 55%, 

яка вміщує у себе практично пів-України, громадяни якої досі навіть не намагалися 

захищати  свої права – у будь-якого журналіста, якому небайдужі інші люди, стиснеться 

серце, яке, схвильовано забившись, підкаже йому, що статистична причина є досить 

вагомою для того, щоб йому зайнятися захистом прав людини.  

   І, нарешті, п’ята причина – світоглядна. Протягом минулого місяця я мала 

можливість бути на зустрічах із різними правозахисними журналістками. І кожна з них 

має свою світоглядну позицію стосовно того, чому вона займається захистом прав 

людини. Наведу декілька прикладів. За словами Ольги Решетилової, з початком війни на 

сході України вона, як журналістка, не змогла залишатися «над процесом», і «коли ти 

розумієш, що твоя країна опиняється перед загрозою втратою державності – залишатися 

просто незаангажованим журналістом доволі важко». Саме тому, за її власним 

твердженням, «дистильований журналіст в ній помер», правозахисних журналістів вона 

розглядає як соціально активних, а правозахисну журналістику – як інструмент для 

проведення розслідувань, які потім лягатимуть в кримінальні провадження.   

  На думку Катерини Зінов’євої, «вся журналістика – правозахисна, вся журналістика 

– про людей». За її твердженням, за умов перехідного стану роль журналіста посилюється, 

а тому під час збройного конфлікту на сході України соціальна відповідальність 

журналістів набуває особливої важливості. У свою чергу, відповідно до бачення Ірини 

Виртосу, ознаками правозахисної журналістики є небайдужість до людських проблем, 

публічність та людиноорієнтованість. Разом із тим, вона себе позиціонує як журналістка, а 

не правозахисниця, з приводу чого висловилася так: «Ви самі обираєте: якщо Ви 

журналістка – то Ви журналістка, якщо правозахисниця – то правозахисниця».   

  Як бачимо, кожна з означених правозахисних журналісток має свою світоглядну 

позицію стосовно журналістської діяльності із захисту прав людини. І кожна позиція 

значима, адже саме вона є основою того, чому вони займаються захистом прав людини. І 

не важливо, стосується це їх діяльності як журналісток, що спеціалізуються на висвітленні 

правозахисної тематики, чи суміщення журналістської діяльності із правозахисною. 

Важливо, що світоглядно вони перебувають на позиції нагальності у захисті прав людини. 

І саме світогляд є причиною того, чому вони, як журналістки, займаються захистом прав 

людини.   

  У цьому есе було розглянуто п’ять причин, які, на мою думку, є основними, для 

відповіді на питання «чому журналісту варто займатися захистом прав людини?» 

Ідеологічної, нормативної, функціональної, статистичної та світоглядної причин 

достатньо (як поодинці, так і разом) для того, щоб традиційний журналіст вирішив стати 

правозахисним. З кінця 2013 року, а саме – початку Революції Гідності в Україні, питання 

правозахисту актуалізувалося, посилившись із початком збройного конфлікту на сході 

України навесні 2014 року, який триває і досі. Можливо, це дивно, але міждержавний 

конфлікт відкрив, як завісу, потенціал правозахисної журналістики в Україні, і сьогодні, 

«з висоти» 2019 року, можна точно стверджувати, що цей потенціал буде лише 

збільшуватися, а правозахисна журналістика – інституціоналізуватися. Ми рухаємося з 



усім світом у напрямі глобалізації, і Україна є «не однорідною» країною, через що стаття 2 

Загальної декларації прав людини буде для нас завжди актуальною. І це добре – адже не 

дарма слоганом конкурсу «Євробачення» у 2017 році, який проходив в Україні, було 

обрано «Celebrate Diversity» (пер. з англ. – «відзначай різноманітність»). Різноманітна – 

саме такою є сучасна Україна з її різноманітними людьми. Кожен з нас є унікальним, і 

кожен з нас володіє рівними та невід’ємними правами та свободами. І саме свобода, 

гідність, а також взаємодія людини з владою, а не страх перед нею, становлять фундамент 

сучасної концепції прав людини. І саме розуміння цього і підштовхує журналіста до 

відповіді на питання, чому йому варто займатися захистом прав людини. 


