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Дотримуйтесь цих порад, щоб максимально забезпечити що відео з прав людини потрапить до 
цільової аудиторії та осіб, для яких воно може бути корисне під час розслідування, захисту чи 
звітування.

БЕЗПЕКА
Перед тим як оприлюднити ваше відео в мережі, зупиніться і подумайте. Чи може поширення стати 
небезпечним для вас чи для інших, викриваючи їх дані та/чи місцезнаходження? З того моменту як 
відео з›явиться online, у вас не буде повного контролю над тим, як і де воно використовується. Під 
час завантаження ви можете встановити налаштування відео таким чином, щоб воно залишалось 
приватним або не виникало в загальному списку матеріалів, доки ви не переконаєтесь, що його 
розміщення не становитиме ні для кого загрози. Подумайте над можливістю залучення юристів, якщо 
ви не впевнені в безпеці чи правових наслідках.

ПРИХОВАТИ ОСОБИСТIСТЬ
Якщо ви занепокоєні розкриттям чиєїсь особистості, розгляньте можливість 
використання таких інструментів як розмиття на YouTube, які дозволяють 
людині, яка завантажує відео, затемнити особистість героїв в ньому. Щоб 
зрозуміти, як використовувати цей додаток, відвідайте bit.ly/howtoblurYT. 
Пам’ятайте про інші способи, якими відео може розкрити особистість 
людини, включно з голосом, показаннями, одягом, татуюванням, карточкою 
посвідчення водія або іншими деталями, стосовно яких у вас може 
виникнути бажання затемнити їх чи відредагувати.

НАЗВА
Робіть короткі та описові назви, схожі на газетні заголовки до історій новин. Включайте в них дату та 
місце. Використовуйте загальновживані слова – це допоможе іншим знайти відео, наприклад, «Криваві 
сутички під час протесту проти “законів про диктатуру” на вулиці Грушевського, Київ, 19 січня 2014»

ОПИС
Напишіть про те, що трапилось перед, під час та після зйомок. Додайте дату, час, місце та відповідні 
посилання. Надайте контекст.

НАТУРАЛIСТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА 
ТА ЖОРСТОКОСТI
Якщо ваше відео натуралістичне, позначте «Зображення 
насильства» в назві до нього і в описі, щоб звернути увагу глядачів 
на те, що ролик може їх засмутити.

ТЕГИ
Під час завантаження вашого відео, додайте ключові слова або «теги», які люди зможуть 
використовувати для його пошуку в мережі. Завжди включайте сюди дату, час, місто, конкретне місце. 
Використовуйте слова, які описують кадри, як наприклад «сльозогінний газ», «арешт», «обстріл», 
«протест».
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ВІДЕОЗЙОМКА ДЛЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ МОЖЕ БУТИ НЕБЕЗПЕЧНОЮ: БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ. БУДЬТЕ ЕТИЧНІ. БУДЬТЕ ЕФЕКТИВНІ.

ЗОБРАЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА
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АВТОРСЬКI ПРАВА
Якщо ви завантажуєте чи ділитесь відеоматеріалом, який було записано не вами чи вашою 
організацією, додайте посилання на оригінал чи подробиці про нього в полі для опису (у випадках, 
коли зробивши це, ви не піддасте ризику автора відео). Це допоможе слідчим та журналістам 
знайти оригінальне джерело, щоб підтвердити його автентичність, і виявити будь‑яку додаткову 
контекстуальну інформацію про відеоматеріал. Це також дає їм можливість зв’язатись і/чи вказати 
власника авторських прав на оригінал.

CREATIVE COMMONS ПРАВО
Розгляньте можливість вибору ліцензії 
«Сreative Commons», яка дозволить іншим зробити ремікс, 
використати або заархівувати відео.

ЗБЕРЕЖЕННЯ
Відеосайти, такі як YouTube, чудово служать для обміну 
відеоматеріалами, але не повинні використовуватись як місце їх збереження. Цінні метадані губляться 
при завантаженні файлів і сайти на кшталт YouTube можуть видалити ваш відеоматеріал. Збережіть 
копії оригінального відео та супутніх документів на окремому диску в безпечному місці або на вартому 
довіри сайті, що надає послуги віддаленого збереження даних.

Більше інформації про збереження відеофайлів ви зможете знайти в «Посібнику активістів 
з архівування відео» на archiveguide.witness.org.

АГРЕСiЯ В РЕЖИМI ONLINE
Публічне розміщення відео за допомогою вашого власного облікового запису може зробити вас 
вразливим до агресивних дій з боку публіки, Інтернет‑тролей чи вороже налаштованої влади. 
Враховуйте, що інформаційні агентства інколи використовують відео свідків, не питаючи згоди 
власника або не поважаючи його прохання щодо того, як його/її згадувати. Це може поставити вас 
у центр уваги медіа, навіть поза вашим бажанням.

Подумайте про те, хочете ви чи ні, щоб ваша особиста інформація була оприлюднена разом із відео, 
чи є інші варіанти для випуску відео через групу адвокації, журналіста чи правового експерта, вартих 
довіри.
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Video sites such as YouTube are great for sharing videos but should not be used as a place to 
save video. Valuable metadata is lost when files are uploaded and sites like YouTube may delete 
your footage. Save copies of original footage and accompanying documentation on a separate 
drive in a secure location or a trusted cloud storage site.

See the Activists’ Guide to Archiving Video for more information about preserving video files at 
archiveguide.witness.org.

Preserve

Consider selecting a Creative Commons license so that your video 
can be remixed, collected and/or archived by others.

Creative Commons 

If you are uploading or sharing a video that wasn’t recorded by you or your organization, include a link or 
details about the original video in the description area (to the extent that doing so would not put the filmer 
at risk). This helps investigators and journalists find the original source to verify its authenticity and discover 
any additional contextualizing information about the footage. It also enables them to contact and/or credit 
the original uploader.

credit

online harassment

Publicly sharing a video from your personal account can make you vulnerable to aggressions 
from the public, internet trolls and hostile authorities. Be aware that media outlets sometimes  
use eyewitness video without asking for the filmer’s consent or respecting the filmer’s requests 
about how he/she is credited. This could put you in the media spotlight against your wishes. 

Think about whether or not you want your personal information shared alongside the video – or 
if there are other options for releasing the video through a trusted advocacy group, journalist or 
legal expert. 


