
OBOZREVATELзвинуватили в порушенні журналістської етики: відповідь
"маніпулятора"

Шановна Комісіє з журналістської етики!
OBOZREVATELретельно ознайомився зі змістом надісланої скарги та зауваженнями
експертів до матеріалу "Свіжа соціологія: "Опозиційний блок" вже проходить в
Раду”,який був опублікований на нашому сайті 28 червня 2019року.
Як йдеться у листі, учасники моніторингового дослідження, здійсненого за
підтримки проектів РадиЄвропи, заявили про можливе порушення OBOZREVATEL
Кодексу етики українського журналіста.Мовляв,опублікована новина та ілюстрація
до неїможуть "містити ознаки замовності на користь партії "Опозиційний блок",а
заголовок є "маніпуляцією із соцопитуванням".
Ми поважаємо думку аналітиків і самі не підтримуємо маніпуляції,але хотіли би
попросити вас підняти рівень експертизи і надсилати професійніший моніторинг,
адже наявність у проекту моніторингу західних грантів аж ніяк не означає,що за
дослідженням стоять справжні професіонали.
Одне із зауважень експертної групи стосується того,що рейтинг політичних сил
проведений дослідницькою компанією "Active Group", яка не має
"загальновизнаного авторитету в Україні". Наведіть тоді, будь ласка, приклади
соціологічних установ,що сьогодні користуються довірою в країні.
Хочемо нагадати,що,наприклад, всім відомі центри "Соціс" і "Соціальний
моніторинг", які регулярно проводять і публікують результати соціологічних
опитувань,під час Помаранчевої революції доказали свою "об'єктивність". У 2004
році вони потрапили в гучний скандал черезманіпуляції на користь Віктора
Януковича.Тодішня керівниця "Соціального моніторингу" Ольга Балакірєва
публічно визнала,що її центр свідомо зробив помилку при підрахунку результатів
екзит-полу.



Регулярно працюючи з даними соціологічних досліджень, ми постійно
виявляємо якісь нюанси роботи соціологічнихфірм, які можна потрактувати як
маніпуляції. Наприклад, показовий момент був зафіксований за декілька місяців до
виборів президента України.У січні 2019 року соціологічна група "Рейтинг" із
різницею в добу оприлюднила дані двох опитувань із принципово різними

результатами:
● у проведеному в грудні-2018 на замовлення Міжнародного республіканського
інституту (IRI),близького до очільниці "Батьківщини"Юлії Тимошенко,
лідером виборчих симпатій стала Тимошенко;

● у січневому,що організоване в рекордно короткі терміни (начебто на
замовлення лідера "Слуги народу" Володимира Зеленського), її випереджає
Зеленський.

Тому відповідь на запитання "які соціологічні фірми користуються
загальнонаціональною довірою?" не така однозначна, як можуть собі уявити деякі
молоді моніторингові організації.
Учасники незалежного моніторингу стверджують,що використання логотипу партії
"Опозиційний блок" є ознакою замовності матеріалу. На скріншот, наведений у
листі,потрапила новина "Від "Слуги народу" в Харкові балотується громадянин
Ізраїлю".



Виходить, критичний матеріал про кандидата у народні депутати також є джинсою?
Якщо керуватися такою логікою, замовні матеріали в інтересах політичних сил
регулярно розміщують й інші інтернет-ресурси:



Згідно зі статтею 11Кодексу етики українського журналіста, не допускається
викривлення змісту соціологічних досліджень. За даними моніторингу, OBOZREVATEL
її начебто порушив,розмістивши матеріал під заголовком "Свіжа соціологія:
"Опозиційний блок" вже проходить в Раду”. Хоча в новині написано,що політична
сила долає прохідний бар'єр 5%,набравши 5,1%голосів тих, хто вже визначився з
вибором партії.
Виходить,що OBOZREVATEL– не єдиний, хто "викривлює зміст соціологічних
досліджень", адже злісним "маніпулюванням" можуть похвалитися й ресурси,що
увійшли до топ-10українських ЗМІ за рівнем дотримання професійних стандартів.

● Розставляються акценти на «потрібних» політичних силах:



● Стверджуються факти, які спростовуються вже наступними результатами
соцопитувань:

● Нічого не нагадує?



І, до речі, дайте,будь ласка, визначення поняттю "журналістські стандарти".Адже



навіть відома дотриманнямжурналістської етики і стандартів Британська
телерадіомовна корпорація (Бі-Бі-Сі) намагається від них відійти.
Сповідуючи збалансовану подачу матеріалу, право на публікацію альтернативного
погляду, уникання різкої критики чи оціночних суджень,Бі-Бі-Сі останнім часом їх
сама ж порушує (пригадаймо гучний скандал навколо Петра Порошенка і Дональда
Трампа).

Ну й наостанок. OBOZREVATELпередрукував вище згаданий матеріал із посиланням
на інформаційне агентство " Інтерфакс-Україна".Виходить, цей ресурс публікує
сумнівні дані, і його не варто використовувати як джерело інформації? 
OBOZREVATELцілком адекватно сприймає аргументовану критику, проте редакція
хотіла би з’ясувати, чому так звані моніторингові організації вибірково підходять до
аналізу інформаційного ринку,не "бачачи" аналогічних "порушень" у частини медій.
Окрім того, нам хотілось би дізнатись професійний рівень аналітиків цієї організації:
від досвіду роботи за фахом і фінансово-статутних засад діяльності, до реквізитів і
даних реєстрації згаданої структури. Це суттєво допоможе нам налагодити кращу
комунікацію з нашими критиками.
І ще:ми просимо Комісію журналістської етики проконсультувати, куди можна
звертатися зі скаргами на непрофесійну діяльність моніторингових організацій.
Також звертаємося до вас із проханням повідомити редакції результати розгляду



скарги. OBOZREVATELзавжди відкритий до діалогу і надіється на конструктивну
комунікацію з КЖУ.


