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Аналітики Центру протидії дезінформації при РНБО України дослідили, як саме засоби масової
інформації різних країн висвітлювали події щодо відкликання працівників посольств та дипломатичних
представництв і членів їх родин з території України.

Станом на 26 січня 2022 року, зовнішньополітичні відомства чотирьох країн (США, Великобританії,
Австралії та Канади) заявили про часткове відкликання деяких категорій працівників дипустанов та членів
родин дипломатів. Водночас, Міністерство закордонних справ Німеччини повідомило Міністерству
закордонних справ України про готовність профінансувати добровільний від'їзд тих працівників посольства
та членів їхніх родин, які виявлять відповідне бажання. Про евакуацію та відкликання співробітників не
йдеться.

Так, окремі ЗМІ повідомили про «масову евакуацію» працівників посольств різних країн з території
України. Дослідження даної групи повідомлень виявило ознаки цілеспрямованої дезінформаційної кампанії.
Так, якщо окремі західні ЗМІ інформують переважно про евакуацію працівників трьох країн (США, Британія
та Австралія), не згадуючи про інші держави, то російські ЗМІ намагаються у той чи інший спосіб назвати
якомога більше країн у контексті евакуації дипломатів (понад 15). Таке спекулювання на темі може
призвести до викривлення реального стану речей та формування у населення хибного враження про масову
евакуацію членів посольств різних країн з території України.

Матеріали аналізу додаються нижче.
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23 січня, США
У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки повідомили про надання дозволу на добровільний від’їзд

(«санкціонований від’їзд») державних службовців США, які перебувать на території України. Більше того, представники
Держдепу наказали виїхати членам родин («обов’язковий від’їзд») державних службовців США з посольства у Києві.

Окрім цього, у тексті йдеться про те, що «Державний департамент також підвищив рівень рекомендацій щодо поїздок в Україну до
четвертого рівня («Не мандрувати») через зростання загрози військових дій Росії». Відповідаючи на питання журналістів, один з представників Держдепу
додав, що саме про евакуацію співробітників посольств зараз не йдеться. Санкціонований від’їзд дає працівникам можливість поїхати, якщо вони бажають;
їх виїзд не є обов’язковим. А от обов’язковий від’їзд для членів родин вимагає, щоб вони залишили країну.

Скрін з сайту Державного департаменту США

https://www.state.gov/senior-state-department-officials-on-posture-of-u-s-embassy-kyiv/


Рада національної безпеки
і оборони України
Центр протидії дезінформації

4

Реакція на подію в американських медіа

Аналіз американських медіа засвідчив, що основний зміст матеріалів на цю тему у The New York Times, The Washington Post, Reuters, CNN та у
кількох інших ЗМІ, а також на YouTube та у Twitter зводився до того, що США розпорядилися евакуювати сім'ї дипломатів з території України. Причина
такого рішення - «загроза військових дій з боку Росії». Безпосередньо у текстах йде чергове нагадування про нарощування збройних сил Росії біля кордонів
з Україною. Також особливу увагу американські ЗМІ у контексті новини про від’їзд послів приділяють прийдешнім білорусько-російським військовим
навчанням.

https://www.nytimes.com/2022/01/23/us/politics/ukraine-us-embassy-russia.html?searchResultPosition=2
https://www.washingtonpost.com/national-security/state-department-orders-diplomats-families-to-leave-us-embassy-in-ukraine-citing-threat-of-russian-military-action/2022/01/23/c857b95e-7ca3-11ec-a844-86749890616a_story.html
https://www.reuters.com/world/us/us-orders-departure-ukraine-embassy-staff-family-members-2022-01-23/
https://edition.cnn.com/2022/01/23/politics/us-embassy-ukraine-reduce-staff/index.html
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Реакція на подію у російських медіа

За підсумками аналізу російських медіа, основний меседж, який поширюють РИА, РБК, Ведомости, RT та кілька інших ЗМІ, а також російські
медіа на YouTube та у Telegram, - «Держдеп оголосив про евакуацію американських дипломатів та їхніх родин». В якості бекграунду до всіх новин
подається інформація про те, що «країни Заходу безпідставно звинувачують Росію в агресії». Нагадаємо, що війська РФ розміщені на тимчасово окупованих
територіях Криму та частини територій Луганської і Донецької областей з 2014 року.

https://ria.ru/20220124/otezd-1769182558.html
https://www.rbc.ru/politics/24/01/2022/61ede5719a79475bfd10bb2c
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2022/01/24/906115-ssha-evakuirovat-diplomatov-ukraini
https://russian.rt.com/world/news/952563-gosdep-ssha-otezd-ukraina
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24 січня, Німеччина
У Міністерстві закордонних справ Німеччини своїм громадянам, які перебувають на території України, порадили стежити

за місцевими подіями. Загальна рекомендація стосується перегляду планів поїздок. Причинами таких застережень також названі
російські війська, але в нейтральному контексті - «На тлі переміщень російських військових частин поблизу українських
кордонів». Окрім цього, є заява про те, що родини дипломатів можуть за власним бажанням залишити Україну. Водночас уряд
Німеччини обіцяє профінансувати ці поїздки.

Скрін з сайту МЗС Німеччини

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/ukraine-node/ukrainesicherheit/201946
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Реакція на подію у німецьких медіа

Аналіз німецьких медіа засвідчив, що у матеріалах Zeit, N-tv, Süddeutsche Zeitung, DW та кількох інших ЗМІ, а також на YouTube та у Twitter про 
те, що родини співробітників посольства можуть залишити Україну за власним бажанням, йдеться опосередковано. Цю інформацію можна знайти у 
матеріалах, в яких йдеться про «Німеччину як ідеального посередника в українському конфлікті» та про те, що «США привели солдатів до бойової
готовності». Окрім того, представники МЗС Німеччини підкреслюють, що не бачать потреби у тому, щоб забирати представників своїх посольств з 
України. Але, як вже зазначалося вище, Німеччина обіцяє профінансувати поїздки усіх дипломатів, які хочуть залишити територію України.

https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-01/ukraine-konflikt-kiew-botschaftspersonal-annalena-baerbock?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.n-tv.de/politik/USA-und-EU-fordern-Schritte-der-Deeskalation-article23081388.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/konflikte-ukraine-krise-usa-versetzen-soldaten-in-bereitschaft-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-220124-99-824225
https://www.dw.com/de/ukraine-konflikt-deutschland-als-idealer-vermittler/a-60540986
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Реакція на подію у російських медіа

Як засвідчив аналіз російських медіа, інформація про рішення МЗС Німеччини, яку поширили РИА, ТАСС, Известия, RT та кілька інших ЗМІ, а 
також російські медіа на YouTube та у Telegram, подається у нейтральному контексті. Немає слів з негативною конотацією. В якості бекграунду до 
більшості новин подається інформація про те, що «Німеччина розкритикувала постачання зброї в Україну з країн Євросоюзу та США». Також йдеться про 
те, що «Німеччина закликає вирішити український конфлікт шляхом дипломатії».

https://ria.ru/20220124/evakuatsiya-1769229541.html
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13510801
https://iz.ru/1281658/2022-01-24/mid-germanii-rekomendoval-grazhdanam-perenesti-poezdki-na-ukrainu
https://russian.rt.com/ussr/news/952908-frg-mid-ukraina
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24 січня, Велика Британія
У Міністерстві закордонних справ Великої Британії повідомили, що країна відкликає з Києва деяких співробітників свого

посольства - у відповідь на зростання загрози з боку Росії. Також у повідомленні йдеться про те, що посольство Великобританії
залишається відкритим та продовжує працювати. Окрім цього, своїм громадянам, які перебувають на території України, в МЗС
порадили стежити за місцевими подіями та переглянути плани поїздок.

Скрін з сайту МЗС Великої Британії

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/ukraine-node/ukrainesicherheit/201946
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Реакція на подію у британських медіа

Як свідчить аналіз британських медіа, риторика їхніх ЗМІ подібна до риторики американських ЗМІ. Основний меседж, який поширюють у
матеріалах ВВС, The Guardian, The Times, Financial Times, та кілька інших ЗМІ, а також на YouTube та у Twitter, зводиться до того, що Британія відкликає
частину співробітників посольства з Києва на тлі російської загрози.

https://www.bbc.com/news/world-europe-60106416
https://www.theguardian.com/world/2022/jan/24/uk-pulls-some-embassy-staff-from-ukraine-amid-russian-threat
https://www.thetimes.co.uk/article/britain-pulls-embassy-staff-out-of-ukraine-over-invasion-fears-9hk3hrm5d
https://www.ft.com/content/4b350070-5ee6-4dd8-9416-896a2c4874ec
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Реакція на подію у російських медіа

Як засвідчив аналіз російських медіа, реакція ЗМІ РФ на відкликання частини працівників британського посольства подібна до їхньої ж реакції
щодо відкликання сімей диплоатів США. Основний наратив, який поширюють РИА, ТАСС, Газета, RT та кілька інших ЗМІ, а також російські медіа на
YouTube та у Telegram, - «Захід нагнітає», «евакуація посольств» та «панічні настрої на Заході». В якості бекграунду до всіх новин знову подається
інформація про те, що «країни Заходу безпідставно звинувачують Росію в агресії».

https://ria.ru/20220124/posolstvo-1769215343.html
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13505105
https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/01/24/17184271.shtml
https://russian.rt.com/world/news/952652-britaniya-vyvodit-sotrudnikov-posolstva
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24 січня, Австралія
У Міністерстві закордонних справ Австралії повідомили, що Уряд Австралії відкликає частину співробітників посольства

Австралії з Києва. Також у повідомленні йдеться про те, що посольство радить своїм громадянам не подорожувати Україною,
бо існує ризик збройного конфлікту.

Скрін з сайту МЗС Австралії

https://www.smartraveller.gov.au/destinations/europe/ukraine
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Реакція на подію в австралійських медіа

За підсумками аналізу австралійських медіа, основний меседж, поширений у матеріалах
7NEWS, ABC, Sydney Morning Herald, The Canberra Times, та кількох інших ЗМІ, а також на YouTube та у Twitter, зводиться до того, що «Австралія
пропонує Україні допомогу та закликає громадян своєї країни залишити територію держави через «підвищений ризик збройного конфлікту» з Росією.

https://7news.com.au/news/conflict/australians-told-to-leave-ukraine-now-c-5431719
https://www.abc.net.au/news/2022-01-24/australians-in-ukraine-urged-to-leave-dfat/100778992
https://www.smh.com.au/politics/federal/australia-offers-ukraine-help-urges-citizens-to-leave-amid-invasion-fears-20220124-p59qu9.html
https://www.canberratimes.com.au/story/7593234/australia-not-expecting-ukraine-help-plea/
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Реакція на подію у російських медіа

Результат аналізу свідчить про те, що реакція російських ЗМІ на відкликання частини працівників австралійського посольства подібна до їхньої
ж реакції щодо таких дій США та Британії. Основний наратив, який поширюють РИА, ТАСС, Известия, Лента та кілька інших ЗМІ, а також російські медіа
на YouTube та у Telegram, - «захід організував масову втечу дипломатів», «панічні настрої Заходу» та «Захід вибудовує конспірологічні теорії». У якості
бекграунду до всіх новин знову подається інформація про те, що «країни Заходу безпідставно звинувачують Росію в агресії».

https://ria.ru/20220124/evakuatsiya-1769252034.html
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13507261
https://iz.ru/1281461/2022-01-24/avstraliia-nachala-evakuatciiu-semei-diplomatov-iz-ukrainy
https://lenta.ru/news/2022/01/24/australia_home/
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25 січня, Канада
У Міністерстві закордонних справ Канади заявили, що країна вирішила відкликати членів родин їхніх співробітників з 

України через нарощування російських військ на кордоні з територією нашої держави.

Скрін з сайту МЗС Канади

https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2022/01/global-affairs-canada-statement-on-temporary-withdrawal-of-dependants-from-ukraine.html
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Реакція на подію у канадських медіа

Аналіз канадських медіа засвідчив, що основний меседж, який поширюють у матеріалах CBC, AA, Global News, CTV news, та кількох інших
ЗМІ, а також на YouTube та у Twitter, зводиться до того, що Канада розпорядилася, щоб сім'ї дипломатів залишили Україну. Основні побоювання - загроза
загострення російської агресії.

https://www.cbc.ca/news/politics/ukraine-embassy-families-1.6326468
https://www.aa.com.tr/en/americas/canada-pulls-diplomats-families-out-of-ukraine/2485345
https://globalnews.ca/news/8536183/ukrainian-embassy-canadian-staff-families-returning/
https://www.ctvnews.ca/politics/canada-orders-diplomats-families-to-leave-ukraine-1.5753445
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Реакція на подію у російських медіа

За підсумками аналізу російських медіа, основний меседж, який поширюють РИА, Русская планета, Коммерсант, ТАСС та низка інших ЗМІ, а 
також російські медіа на YouTube та у Telegram, - «Канада відчула «запах керосину» та «Влада України розпалює мир». В якості бекграунду до всіх новин 
подається все та ж інформація про те, що «країни Заходу безпідставно звинувачують Росію в агресії».

https://ria.ru/20220125/kanada-1769461602.html
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Підсумки

Всупереч тому, що станом на 27 січня лише 5 країн поінформували Міністерство закордонних справ України про
відкликання або можливий добровільний виїзд працівників своїх посольств з території України, окремі ЗМІ продовжують
спекулювати на цій темі. У західному медіасередовищі у контексті даної теми згадуються здебільшого 3 країни: США,
Британія, Австралія. А російські ЗМІ, зокрема РИА, ТАСС, Лента регулярно публікують інформацію з провокативними
заголовками щодо посольств інших країн. Більше того, серед проаналізованих матеріалів є і суперечлива інформація щодо
Франції. З різницею у кілька годин подається новина про те, що Франція евакуює своїх дипломатів з території України, а
потім – про те, що Франція уважно стежить за перебігом ситуації в Україні. Загалом на шпальти кремлівських
пропагандистських ЗМІ потрапили ще 11 країн у контексті можливої евакуації своїх дипломатів з території України -
Польща, Австрія, Латвія, Чехія, Швейцарія, Франція, Японія, Нідерланди, Ірландія, Ізраїль та Норвегія. Основний меседж
публікацій стосується того, що вищеперелічені країни дали відповідь на запитання щодо евакуації співробітників своїх
посольств з України. Відповідь здебільшого носить наступний характер - «країни просять громадян обмежити поїздки до
України, евакуацію поки що не планують». Російські ЗМІ майстерно спекулюють на цій темі, згадуючи велику кількість
країн у вигідному для себе контексті та створюючи цим враження про масову евакуацію представників посольств з території
України.

Окрім того, у російських медіа поширюються нібито аналітичні матеріали щодо того, що відʼїзд дипломатів з
України - це спланована інформаційно-пропагандистська кампанія Вашингтона та Києва.
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