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1 та 2 лютого Україну відвідали прем’єр- міністри Великобританії Борис Джонсон та Нідерландів Марк

Рютте, аби засвідчити підтримку нашій державі в умовах посилення ризику великої агресії з боку Російської

Федерації.

Аналітики Центру протидії дезінформації при РНБО України дослідили, як британські, нідерландські та

російські засоби масової інформації висвітлювали цю подію, а також хто з українських політичних діячів, лідерів

громадської думки поширював пропагандистські наративи країни-агресора в українському інформаційному

просторі.

Основну увагу прокремлівські медіа закцентували саме на візиті британського прем’єра, адже

Великобританія та Сполучені Штати Америки найчастіше виступають з критикою дій Росії у публічному

просторі. Окрім цього, Великобританія активно допомагає Україні в оборонній сфері. Проте, станом на 3 лютого

фокус російських медіа дещо змістився. Після телефонної розмови президента РФ Володимира Путіна та прем'єра

Великобританії Бориса Джонсона, яка відбулася 2 лютого, пропагандистські медіа продовжили активно

поширювати критичні наративи про Україну, але вже у контексті перемовин Путіна та Джонсона.

На тлі активного обговорення візиту британського прем’єра в Україну спостерігається помірковане

згадування нідерландського прем’єра Марка Рютте. Як засвідчив аналіз, основні російські пропагандистські медіа

RT та РИА, які зазвичай виступають першоджерелом для низки інших ЗМІ Російської Федерації, написали про

Рютте у чотири рази менше матеріалів, ніж про британського прем’єра Бориса Джонсона. Водночас і виступ

нідерландського прем’єра за підсумками зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським був

стриманішим, якщо порівнювати промову Рютте із промовою Джонсона.
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Як засвідчив аналіз, основний меседж матеріалів на тему відвідання Борисом Джонсоном України у Independent, The National 

News, The Guardian, BBC та у деяких інших ЗМІ, а також на YouTube та у Twitter зводився до того, що офіційна мета візиту

британського прем’єра в Україну - задекларувати підтримку українського народу на тлі нарощування присутності військ Російської

Федерації на кордоні з Україною. Здебільшого матеріали вийшли під такими заголовками: «Вторгнення в Україну стане «військовою

катастрофою» для Росії, попереджає Борис Джонсон» та «Борис Джонсон запропонував Україні підтримку».

https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/ukraine-boris-johnson-russia-putin-b2005344.html
https://www.thenationalnews.com/world/uk-news/2022/02/01/boris-johnson-aims-to-galvanise-support-for-ukraine-with-visit/
https://www.theguardian.com/world/live/2022/feb/01/ukraine-crisis-boris-johnson-kyiv-putin-orban
https://www.bbc.com/news/uk-politics-60204847
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Основний сенс наведених матеріалів з The Guardian та BBC зводиться до того, що Борис Джонсон вирішив відвідати Україну

для того, щоб змістити акценти в британському інформаційному порядку денному з внутрішнього скандалу - на зовнішньополітичні

відносини.

Реакція на візит Джонсона у британських медіа

Під час аналізу виявлено і більш критичні матеріали британських ЗМІ на цю тему. Візит Бориса Джонсона до України

відбувся наступного дня після того, як у британському парламенті відбулося обговорення порушення Джонсоном карантинного режиму.

Через влаштовану у розпал пандемії вечірку опозиція Великобританії вимагає відставки прем’єра. Отже, загальні настрої населення

певним чином задали британським медіа риторику під час висвітлення візиту Джонсона в Україну.

https://www.theguardian.com/politics/2022/feb/02/ukraine-crisis-a-test-that-britain-and-johnson-dare-not-fail
https://www.bbc.com/news/uk-politics-60222559
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Як засвідчив аналіз, російські медіа скористалися скандалом у Великобританії щодо влаштованої Борисом Джонсоном

вечірки у розпал пандемії, щоб створити низку власних пропагандистських матеріалів з ознаками дезінформації. RT, Газета, РИА, ТАСС

та деякі інші російські медіа активно просували меседж, що зустріч між президентом Володимиром Путіним та прем’єр-міністром

Борисом Джонсоном стала «провальною», бо Джонсон «намагався вирішити свої проблеми».

Реакція на візит Джонсона у російських медіа

https://russian.rt.com/world/news/956162-posol-rossiya-britaniya
https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/02/02/17226727.shtml
https://radiosputnik.ria.ru/20220202/dzhonson-1770692767.html
https://tass.ru/politika/13591589
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За підсумками аналізу публікацій у російських медіа, основний поширюваний прокремлівськими медіа наратив зводиться до того, що

«Джонсон підштовхує Україну до конфлікту з Росією» та «Джонсон порадив українцям битися з Росіянами». Ці тези у заголовку - дезінформація.

Навіть у самій публікації немає згадувань про поради британського прем’єра, лише - цитата Бориса Джонсона про те, що під час свого візиту

прем’єр зрозумів, що Україна не дасть загарбати свою територію у разі повномасштабного російського вторгнення, а українці «будуть битися до

останньої краплі крові». Окремо у псевдоаналітичних матеріалах подаються вислови президента Хорватії Зорана Міловановича, який вже

неодноразово потрапляв у скандали, коментуючи ситуацію в Україні. Після попередніх некоректних висловлювань прем’єр-міністр Хорватії

Андрій Пленкович вибачився від імені своєї країни та наголосив, що всі публічні висловлювання президента не відображають офіційної позиції

Хорватії.

Реакція на візит Джонсона у російських медіа
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Як засвідчив аналіз українського інформаційного простору, проросійський депутат Верховної Ради від фракції

«Опозиційна платформа - за життя» Вадим Рабінович у своєму Telegram-каналі продовжує поширювати наративи

проросійських ЗМІ щодо України. Пости проросійського політика у соціальних мережах подаються з акцентами та у дусі

кремлівських пропагандистських медіа - «Джонсон у Києві розповів, як українцям боротися з росіянами». Як вже

зазначалося, ця теза вигадана російськими ЗМІ. Також за підсумками аналізу, проросійське українське видання "Страна"

також поширює проросійські меседжі. Так, у матеріалі «Від «винної п'ятниці» до України. Навіщо британський прем'єр

Джонсон приїжджав до Києва» повторюються перелічені вище та згадані у попередніх аналізах тези російської

пропаганди - «роздмухування чуток», «кривавий спротив», «військове нагнітання».

Поширення проросійських наративів в українському інформаційному просторі
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Як засвідчив аналіз, матеріали на тему візиту прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте в Україну у The Dagblad van het

Noorden, Het Parool, Leidsch Dagblad, NOS та у деяких інших ЗМІ, а також на YouTube та у Twitter подаються у досить стриманій формі

та зводяться до того, що нідерландський прем’єр та український президент не зачіпали тему озброєння, але Рютте запевнив, що «Агресія

проти України матиме наслідки для Росії». Також у нідерландських медіа заявляють, що зустріч лідерів Нідерландів та України

планувалася вже давно, проте через «зростання напруження у відносинах між Україною та Росією змінився фокус розмови».

Реакція на візит Рютте у нідерландських медіа

https://dvhn.nl/binnenland/Rutte-en-Zelenski-houden-zich-op-de-vlakte-over-wapenhulp-27452520.html
https://www.parool.nl/wereld/rutte-en-hoekstra-naar-kiev-ook-britse-premier-naar-oekraine~bc67130b/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20220202_28940305
https://nos.nl/collectie/13888/artikel/2415395-rutte-agressie-tegen-oekraine-zal-consequenties-hebben
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Як засвідчив аналіз російських медіа, кремлівські пропагандистські ЗМІ приділили значно менше уваги візиту

нідерландського лідера до України, якщо порівнювати із візитом Бориса Джонсона. Про це свідчить відносно невелика кількість

матеріалів на цю тему (у середньому 2-3 на різних ресурсах). Здебільшого матеріали подавалися у нейтральному тоні, як констатація

факту, що «Зеленський та Рютте обговорили можливі санкції проти Росії у разі ескалації навколо України». Лише в кількох матеріалах

зустрічається згадування того, що «Нідерланди обіцяли, не підтримувати Україну зброєю», а також, що нідерландський прем’єр є 

прибічником «жорсткої лінії щодо Росії».

Реакція на візит Рютте у російських медіа
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Як засвідчив аналіз, постать прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона та, зокрема, його візит до України

1 лютого викликали значно більший інтерес серед російських пропагандистських медіа, ніж візит прем’єр-міністра

Нідерландів Марка Рютте до Києва 2 лютого. Публікації у досить зневажливому ключі почали з’являтися у російських ЗМІ

ще напередодні поїздки Бориса Джонсона в Україну. Все через те, що 31 січня мала відбутися телефонна розмова

британського прем’єра з президентом Росії, але останньої миті переговори скасувала британська сторона. Як відомо, у той

же час у парламенті Великобританії депутати обговорювали порушення Джонсоном карантинного режиму.

Загальна риторика матеріалів у російських медіа зводиться до того, що Джонсон має досить хиткі позиції у

Великобританії, тому він намагається підняти свій рейтинг, зміщуючи акценти британського населення та ЗМІ на

зовнішньополітичну діяльність. Висвітлення ж самого візиту Джонсона до України супроводжувалося поширенням

матеріалів із маніпулятивними та провокативними заголовками. Така тенденція вказує на проведення систематичної

спланованої дезінформаційної кампанії серед населення Росії та проросійського населення в Україні щодо формування

негативного іміджу лідерів окремих держав у питаннях російсько-українського збройного конфлікту та накопичення Росією

військ на кордоні з Україною.

За підсумками аналізу українського інформаційного простору, проросійські наративи продовжують активно

поширювати народні депутати від фракції ОПЗЖ щодо цієї теми, зокрема - Вадим Рабінович. Також прокремлівські меседжі

просуває створений на базі телеканалів так званого медведчуківського пулу телеканал «Перший незалежний», а також одне з

провідних проросійських видань в Україні «Страна». Про вибірковість висвітлення окремих подій свідчить приїзд

нідерландського прем’єра Марка Рютте до України. Попри те, що візити представників Нідерландів до України відбуваються

нечасто, проросійські українські медіа та політики проігнорували цю подію. Така поведінка повністю корелюється з

риторикою російських ЗМІ, які не просували дезінформацію у контексті робочого візиту Рютте до України.

Висновки


