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Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц 14 лютого з офіційним візитом відвідав

Україну, а 15 лютого - Росію. Основна тема перемовин в рамках човникової дипломатії - врегулювання

ситуації на російсько-українському кордоні.

Аналітики Центру протидії дезінформації при РНБО України дослідили, як німецькі, російські

та світові 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.

Аналіз медіа засвідчив: німецькі та світові ЗМІ в цілому акцентували увагу на тому, що

основне завдання Олафа Шольца полягає у налагодженні посередництва між Росією та Україною, а

також пошуку шляхів деескалації військового напруження на російсько-українському кордоні.

У публікаціях основних російських пропагандистських медіа, які зазвичай виступають

першоджерелом для окремих ЗМІ Російської Федерації, поширювалася інформація про те, що Олафу

Шольцу «не вдалося досягти прориву» у перемовинах. А сайт «Известия» взагалі поширив відвертий

фейк про «формалізацію України як не члена НАТО», використовуючи посилання на неіснуюче

джерело та плітки.
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Як засвідчив аналіз, основний меседж матеріалів на тему візиту у Taz, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Die

Zeit, DW та у деяких інших ЗМІ, а також на YouTube та у Twitter зводився до того, що «ситуація на російсько-українському кордоні не

безнадійна», адже В.Путін «сам не хоче жодної війни». Окремо підкреслюється, що основна місія канцлера у цих перемовинах -

посередництво та деескалація. Також німецькі ЗМІ акцентують увагу на тому, що Німеччина всі 8 років допомагає Україні фінансово, а

питання членства України в НАТО немає у порядку денному. У цьому контексті медіа наводять цитати Олафа Шольца щодо

незрозумілості занепокоєння Росії щодо можливого вступу України до Альянсу. Окрім цього, ЗМІ вказують, що канцлер уникав теми

запуску «Північного потоку-2».

https://taz.de/Olaf-Scholz-zu-Besuch-in-Moskau/!5831418/
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/ukraine-krise-kanzler-scholz-reist-zu-selensky-nach-kiew-17803453.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/ukraine-kiew-scholz-selenskij-1.5528708?reduced=true
https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-02/ukraine-konflikt-olaf-scholz-wolodymyr-selenskyj-pressekonferenz-unterstuetzung
https://www.dw.com/de/scholz-reise-nach-kiew-ist-vor-moskau/a-60776725
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Як засвідчив огляд матеріалів на цю тему в американських та європейських медіа, зокрема у The New York Times, BBC, France

24, DoRzeczy, La Repubblica та деяких інших, у публікаціях наведено інформацію про те, що канцлер Німеччини вирішив втрутитися у

врегулювання ситуації на російсько-українському кордоні лише після того, як його «широко розкритикували за повільну реакцію» щодо

цього. У Франції візит О.Шольца до Києва та Москви назвали «останнім шансом дипломатії». Водночас британські та американські

медіа згадали, що дипломатичні візити президента Франції Еммануеля Макрона «не принесли бажаного результату».

Реакція на подію у світових медіа

https://www.nytimes.com/2022/02/14/world/europe/olaf-scholz-germany-ukraine.html?searchResultPosition=4
https://www.bbc.com/news/world-europe-60344479
https://www.france24.com/fr/europe/20220214-crise-ukrainienne-le-chancelier-allemand-olaf-scholz-attendu-%C3%A0-kiev
https://dorzeczy.pl/opinie/263617/zelenski-po-rozmowie-z-scholzem-nord-stream-2-rozni-oba-kraje.html
https://www.repubblica.it/esteri/2022/02/14/news/crisi_ucraina_russia_stati_uniti-337679649/
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За підсумками аналізу, російські пропагандистські медіа поширили низку матеріалів, у яких увага сфокусована на різних

питаннях: від війни - до поради В.Путіна німецькому народу «подякувати екс-канцлеру Німеччини Герхарду Шредеру за дешевий газ».

Вся риторика російських ЗМІ зводиться до формування іміджу Російської Федерації та В.Путіна, зокрема як могутньої держави та

могутнього лідера, до якого дослухається весь світ. Пропагандистська риторика знову має суперечливий характер. На тлі заяв лідерів РФ

про зовнішню «миролюбну» політику, медіа акцентують увагу, що саме від В.Путіна залежить «чи буде війна в Європі», проте жодних

конкретних відповідей на це питання у матеріалах немає.

Реакція на подію у російських медіа
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Як засвідчив аналіз українського інформаційного простору, проросійські наративи активно поширює одне з провідних

проросійських видань в Україні «Страна» та представники української проросійської фракції «Опозиційна платформа - За життя». Цього

разу «Страна» та народний депутат від «ОПЗЖ» Ілля Кива просували дезінформацію про те, що Олаф Шольц начебто хоче

«формалізувати статус України як не члена НАТО». Цей же меседж після прес-конференції В.Путіна та О.Шольца поширили і окремі

російські медіа. У матеріалах першоджерелом вказано пост у Twitter керівника московського бюро газети The New York Times Антона

Трояновського. Але вказане у публікаціях посилання не веде на жоден твіт. До того ж у наведеній цитаті канцлера немає жодного

згадування «формалізації», лише інформація про те, що питання членства України в НАТО зараз не стоїть на порядку денному.

Поширення проросійських наративів в українському інформаційному просторі



Рада національної безпеки

і оборони України

Центр протидії дезінформації
7

Як засвідчило аналітичне дослідження медіапростору, основною тезою, яку поширили світові медіа у

контексті візиту канцлера Німеччини до України та Росії, стала інформація про те, що Олаф Шольц завершує

низку безперервних дипломатичних зустрічей на високому рівні. Також у публікаціях висловлюється сподівання

на те, що світові за допомогою дипломатії «вдасться відступити від межі війни».

Німецькі медіа в цілому акцентують увагу на тому, що основна місія канцлера у цих перемовинах -

посередництво та деескалація. Також ЗМІ наголошують: Німеччина надає Україні фінансову допомогу, а от

питання відмови Німеччини від запуску «Північного потоку-2» як одного з пунктів санкцій не розглядається.

Російські медіа, висвітлюючи візит О.Шольца до України та Росії, акцентують увагу на тому, що Росія

«не збирається ні на кого нападати», але водночас подають новину, що В.Путін відповів, «чи буде війна», хоча у

самому матеріалі відповіді на це питання немає. Намагаючись змалювати свого лідера сильним та непохитним,

пропагандистські ЗМІ вже не вперше демонструють суперечливу позицію Росії у питаннях миру. На окрему увагу

заслуговує дезінформація, поширена деякими російськими медіа за підсумками зустрічі О.Шольца та В.Путіна.

Йдеться про те, що канцлер Німеччини начебто хоче формалізувати «статус України як не члена НАТО». До

поширення дезінформаційної риторики російські ЗМІ вдавалися і після візиту до України та Росії президента

Франції Еммануеля Макрона. Тоді йшлося про «фінляндизацію» України, але Е.Макрон на прес-конференції у

Києві спростував ці чутки.

Наразі російський пропагандистський наратив про начебто формалізацію «статусу України як не члена

НАТО» підхопило одне з проросійських видань в Україні «Страна» та народний депутат від «ОПЗЖ» Ілля Кива.

Висновки


