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УСТУП

Усе папярэднія маніторынгі выкрываюць
агульныя праблемы:

Ініцыятыва “Журналісты за талерантнасць” у трэці раз правяла гадавы маніторынг
беларускіх сродкаў масавай інфармацыі на прадмет асвятлення ЛГБТ-тэматыкі.

1| Адсутнічае сістэмнасць публікацыі матэрыялаў.

Даследаванне ахапіла перыяд з чэрвеня 2013 г. па травень 2014 г. уключна.

2| Публікацыі “да даты”. Гэта значыць, што медыі звяртаюцца да тэмы з нагоды пэўных

Маніторынгі даюць магчымасць зразумець агульны падыход беларускіх СМІ да тэмы
ЛГБТ. Ён застаецца нязменным на працягу бліжэйшых год: незалежныя СМІ, як і
дзяржаўныя, імкнуцца гэтай тэмы не заўважаць, але ж калі ўжо і надрукавалі нешта,
то ў дзяржаўных беларускіх медыях найчасцей гэта будуць абразлівыя матэрыялы,
у незалежных — нейтральныя (пераважна інфармацыйныя зацемкі пра падзеі, якія
нельга абмінуць).

датаў, да прыкладу, Міжнароднага дня талерантнасці.
3| Журналісты (або рэдактары) не выступаюць ініцыятарамі публікацый на тэму.
4| Копіпаст копіпасту. Многа запазычанага кантэнту. Да прыкладу, артыкул рэсурса
34mag.net сустракаўся амаль ва ўсіх аналізаваных медыях.
5| Парушэнне прафесійных журналісцкіх прынцыпаў. Накшталт такога: забарону
Менгарвыканкамам гей-прайду каментуе апазіцыйны палітык, які не мае абсалютна
ніякага дачынення да бакоў канфлікту.
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Асаблівасці асвятлення тэматыкі ЛГБТ
у беларускіх СМІ:
негатыўныя тэндэнцыі

Аналіз інтэрнэт-кантэнту
асвятленне тэматыкі ЛГБТ
у беларускіх СМІ ў перыяд 06.2013 — 05.2014.
Агульны

/на аснове медыяманіторынгу 2013–2014 гг./

Апошні маніторынг датычыць перыяду 06.2013 — 05.2014.

усяго

11

Падчас правядзення дадзенага даследавання аналізаваліся матэрыялы

Сярод іх: “Народная воля”, “Наша Ніва”, “Новы час”, “Беларускае Радыё Рацыя”, tut.by,
“СБ-Беларусь сегодня”, “Радыё Свабода”, ОНТ, БТ, БелТА, “Народная газета”.
Гэта агульнатэматычныя, а не нішавыя СМІ.
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У выбарку трапіла 257 матэрыялаў, сярод якіх толькі 28% асвятляюць беларускую

інфармацыі захоўваецца тэндэнцыя — “мы не чапаем гэтай тэмы”. Дзяржаўныя медыі

праблематыку і закранаюць беларускія пытанні. У параўнанні з мінулым перыядам

часцей транслююць негатыўныя мэсэджы. У параўнанні з мінулым аналізаваным

колькасць “беларускіх” матэрыялаў знізілася. 185 матэрыялаў з усіх — паведамленні

перыядам колькасць матэрыялаў знізілася не ў апошнюю чаргу з-за меншай колькасці

пра падзеі замежжа. У асноўным гэта перадрукоўкі пра падзеі, якія “нельга было не

інфармацыйных нагодаў. І ў апошнім маніторынгу заўважная небяспечная тэндэнцыя,

заўважыць”.

калі гомасэксуалаў атаясамліваюць з педафіламі. Таксама беларускія СМІ надаюць

“Радыё Свабода” найчасцей стварае ўласны кантэнт, у той час як “СБ-Беларусь

ЛГБТ-падзеям замежжа нашмат больш увагі, чым нацыянальным.

сегодня” амаль не мае арыгінальных матэрыялаў, а робіць перадрукоўкі пераважна
з расійскіх сайтаў. Большасць матэрыялаў, якія патрапілі ў маніторынг, напісаная ў
нейтральнай танальнасці (гэта інфармацыя, дзе звычайна няма месца ацэнкам, а
толькі фіксуецца навіна). 23% матэрыялаў можна аднесці да пазітыўных, 16% — да
негатыўных.
Па-іншаму раскладаюцца матэрыялы з беларускай тэматыкай: 40% пазітыўныя,
37% нейтральныя, 22% негатыўнага характару. У незалежных сродках масавай
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"Радыё Рацыя", "Народная воля", "Новы час",
"Наша Ніва"
На сайтах 4 незалежных сродкаў масавай інфармацыі быў знойдзены 41 матэрыял, з
якіх 34 матэрыялы канкрэтна тычыліся ЛГБТ-тэматыкі, 7 матэрыялаў было прысвечана
іншым тэмам, але ЛГБТ там толькі ўзгадваліся. 19 матэрыялаў тычыліся беларускай
тэматыкі, і сярод іх 6 былі напісаныя ў станоўчым рэчышчы, 8 нейтральных, 6 адмоўных.
У незалежных сродках масавай інфармацыі і далей захоўваецца тэндэнцыя — “мы не

Аналіз інтэрнэт-кантэнту
асвятленне тэматыкі ЛГБТ
у беларускіх СМІ ў перыяд 06.2013 — 05.2014.
Незалежныя СМІ
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параўнанні нават з мінулым годам дынаміка спала — не было інфармацыйных нагодаў.

адмоўна

увагу чытача. Да прыкладу, хлёсткі загаловак нам паведамляе, што “Тоні Брэкстан
развітваецца з музыкай і хоча стаць лесбіянкай”, а ў матэрыяле мы чытаем, што
спявачка “плануе засяродзіцца на кіно, у прыватнасці, марыць пра ролю лесбіянкі”.

22
14
5

замежныя падзеі

22

РБ

19

зацемка

13

аналітычныя жанры

6

нейтральна РБ

6

станоўча РБ
адмоўна РБ

10

34

нейтральна

чапаем гэтай тэмы”. У асноўным гэта перадрукоўкі і падзеі, якія нельга не заўважыць. У

скрын на наступнай старонцы) прысутнічае маніпуляцыя фактамі, каб прыцягнуць

7
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станоўча

Але таксама з’явіліся і негатыўныя тэндэнцыі. Напрыклад, у “Нашай Ніве” (глядзець
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БТ, ОНТ, БелТА, "Народная газета"

Аналіз інтэрнэт-кантэнту
асвятленне тэматыкі ЛГБТ

Беларускія дзяржаўныя медыя ўвогуле імкнуцца не заўважаць тэму ЛГБТ.
Было знойдзена толькі 13 матэрыялаў, сярод якіх 2 нейтральныя пра беларускую
праблематыку. Тут няма ніводнай інфармацыі пра жыццё беларускіх ЛГБТ. Інфармацыі
толькі пра замежныя падзеі: альбо нейтральныя, напрыклад, як паведамленні БелТА,
альбо вельмі негатыўныя.

у беларускіх СМІ ў перыяд 06.2013 — 05.2014.
Дзяржаўныя СМІ
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"Радыё Свабода"

Аналіз інтэрнэт-кантэнту
асвятленне тэматыкі ЛГБТ

“Радыё Свабода” — выданне, якое найчасцей выкарыстоўвае свой уласны кантэнт.
У тым ліку там ёсць і замежныя навіны, якія прыходзяць па інфармацыйнай сетцы
радыё. Інфармацыйныя матэрыялы (як беларускія, так і замежныя) у асноўным
фіксуюць “тэму ЛГБТ” як парушэнне правоў чалавека. На сайце, праўда, няма
гамафобных матэрыялаў. Журналісты імкнуцца навязаць дыскусію, выслухаць розныя
бакі. Менавіта на “Радыё Свабода” сустракаюцца інфармацыйныя і аналітычныя
матэрыялы на розныя падзеі з жыцця ЛГБТ-супольнасці.

у беларускіх СМІ ў перыяд 06.2013 — 05.2014.
“Радыё Свабода”
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Tut.by

Аналіз інтэрнэт-кантэнту
асвятленне тэматыкі ЛГБТ

Tut.by — выданне, асноўны кантэнт якога на тэму ЛГБТ — вельмі багаты на
перадрукоўкі з розных крыніцаў, напрыклад, BBC альбо lenta.ru. Яны інфармацыйныя
і нейтральныя, таму ў маніторыгу, напрыклад, адразу 82 публікацыі патрапілі ў
акрэсленне: тэма-нейтральныя-замежжы. У той жа час матэрыялаў на беларускую

у беларускіх СМІ ў перыяд 06.2013 — 05.2014.
Tut.by

усяго
узгадкі

тэму небагата. Падыход такі: “посціць”, але не ствараць свой уласны ка нтэкст.

на тэму

Прыкладна аднолькавы баланс уласных матэрыялаў, якія можна акрэсліць як

нейтральна

“станоўчыя” і адмоўныя. Сустракаюцца матэрыялы, дзе ЛГБТ-тэма ўзгадваецца ў

станоўча

пазітыўным ключы («Как геи и лесбиянки появились в видеоиграх», глядзець скрын

адмоўна

на наступнай старонцы), альбо аднабокія матэрыялы («Мнение. К чему приведет
гендерная революция?», глядзець скрын на наступнай старонцы). І тут рэдакцыя
традыцыйна прыкрываецца фразай “Мнение автора может не отражать точку зрения
редакции TUT.BY”.
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"СБ-Беларусь сегодня"

Аналіз інтэрнэт-кантэнту

“СБ-Беларусь сегодня” — выданне, якое найчасцей выкарыстоўвае перадрукоўкі з

у беларускіх СМІ ў перыяд 06.2013 — 05.2014.

іншых інфармацыйных сайтаў, у першую чаргу з расейскіх. Выглядае, што ў выдання
ёсць свая “логіка”, паводле якой падбіраюцца такія тэксты: галоўнае — паказаць,
што “гей-Еўропа загібаецца”. Асабліва шчыра на гэтым попрышчы працуе уласны
карэспандэнт СБ у ЕС Інэса Плескачэўская. («Секс и много пропаганды», глядзець
скрын)

асвятленне тэматыкі ЛГБТ
“СБ-Беларусь сегодня”
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«Демократия» сегодня — это наркомания, гей-парады и алкоголизм. Это спецслужбы,
деньги и пропаганда. А мы просто хотим нормально жить», — гучыць мэсэдж у адным
з матэрыялаў — інтэрв’ю з “Райко Балтич, вице-президент федерации борьбы Сербии
и президент знаменитого белградского борцовского клуба «Партизан», — большой
друг нашей страны» («Человек должен бороться», глядзець скрыны). І, здаецца, гэта
характарызуе матэрыялы, якія падбірае выданне.
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Педафіл = гомасэксуал. Увага! Менавіта такі мэсэдж таксама нам падае выданне «СББеларусь сегодня». Варта звярнуць асаблівую ўвагу на артыкул «Распад личности»
(СБ, №213 (24350). Среда, 13 ноября 2013 года. Аўтар публікацыі —
Людмила Гладкая. (глядзець скрыны) Артыкул уздымае праблемы педафіліі ў
Беларусі, але адначасова расказваецца пра тое, што педафілы, якія маюць стасункі
з хлопчыкамі, — гэта тыя ж самыя гомасэксуалы, якім не месца ў нашым жыцці. Такіх
артыкулаў у выданні нешмат, але ён дакладна дае ўяўленне пра погляд выдання
Адміністрацыі прэзыдэнта на праблему. Калі разглядаць артыкул больш падрабязна,
то тут прысутнічаюць амаль усе парушэнні журналісцкіх стандартаў: мова нянавісці,
маніпуляцыя фактамі — аднабаковая інфармацыя, падбор адмыслова негатыўных
фактаў, эмацыйны фон — маніпуляцыя эмоцыямі.

[...]
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Ужо нават першы сказ артыкула надае яму вельмі эмацыйную афарбоўку. «Он вдавил
Димину голову в диван с такой силой, что ребенок не то что кричать — дышать не мог.
«Не надо... Не надо, дяденька», — сипел он в подушку. «Только вякни кому — найду и
завалю», — цыкнул напоследок извращенец».
Журналіст Людміла Гладкая нават не пастарался данесці да нас думку, што педафілія
і гомасэксуальнасць напрамую не звязаныя. Гомасэксуальнасць не тоесная педафіліі,
але журналістка “СБ” менавіта ў адваротным імкнецца нас пераканаць, падбіраючы
ангажаваных суразмоўцаў і маніпулюючы фактамі, не падаючы альтэрнатыўнае
гледзішча. Пра гэта сведчаць наступныя цытаты з артыкула:

[...]
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«Как объект для исследования он непростой, — говорит эксперт–психолог
Госкомитета судебных экспертиз Александр Шустовский: — Пока еще педофилы
в отличие, к примеру, от гомосексуалистов боятся говорить с посторонними о
влечении к детям и своих половых контактах с несовершеннолетними, потому что
рассказать об этом означает признаться в совершении преступления».
«Проблемы гомосексуальных связей и педофилии приобретают более выраженный
характер, — отмечает Александр Шустовский. — В обществе легализуют отношения,
которые раньше считались отклонением от нормы, а теперь их попросту
популяризируют через интернет, средства массовой информации».
Аўтар артыкула навязвае чытачам сваю пазіцыю, што паводле журналісцкіх прынцыпаў
недапушчальна. Наступная цытата добра ілюструе тэндэнцыю:

[...]
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«Никогда не понимала людей, ставших на защиту таких извращенцев
[педафілаў — рэд.], равно как и желание легализовать отношения, отдающие
голубизной или розовинкой».
Мэсэдж выдання і канкрэтна журналісткі Людмілы Гладкай адназначны:
ЛГБТ — гэта зло, якое не мае права на інснаванне.
Журналіст можа мець сваё меркаванне адносна тэмы, на якую піша, але журналіст
НЕ МАЕ ПРАВА навязваць сваё меркаванне толькі таму, што ёсць рэсурс — «доступ
да старонак газеты», у той час як паўмільёна чытачоў выдання гэтага не маюць. Гэта ў
першую чаргу непавага да чытачоў.
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Пра нас
Хто мы?

Мы — суполка журналістаў. Хтосьці з нас працуе ў незалежнай прэсе, а хтосьці — у
дзяржаўнай. Мы працуем у розных медыях — у друкаваных СМІ і ў анлайн выданнях,
на радыё і на тэлебачанні. Некаторыя з нас — фрылансеры.
Аднак усіх нас аб’ядноўвае адна акалічнасць: мы імкнемся зрабіць наша грамадства
больш талерантным наогул і ў дачыненні да ЛГБТ у прыватнасці. Матывацыя у кожнага
розная: хтосьці мае сяброў ці родных з гома- ці бісэксуальнай арыентацыяй, хтосьці
сам належыць да гомасексуалаў, хтосьці імкнецца змагацца за роўнасць усіх людзей.

у журналісцкім асяроддзі. Мы хочам, каб журналісты не баяліся пісаць словы “гей” ці
“лесбіянка”, не баяліся пісаць пра ЛГБТ, каб матэрыялы пра ЛГБТ былі якаснымі з пункту
гледжання журналісцкай этыкі.
Дыскрымінацыя — з’ява, ад якой трэба пазбаўляцца , не зважаючы, на якую
сацыяльную групу яна накіраваная — моўную, этнічную, нацыянальную. Мы прагнем,
каб беларускае грамадства сталася сапраўды талерантным, і людзі з асаблівасцямі
маглі сябе адчуваць спакойна і бяспечна.
Мы хочам дапамагчы журналістам атрымаць інфармацыю пра ЛГБТ, пазбавіцца
ад уласных стэрэатыпаў, падвысіць свой прафесійны ўзровень, каб пісаць больш
якасна — цяпер і на тэму ЛГБТ.

Чаго мы хочам?

Вялікую ролю ў фармаванні грамадскай думкі адыгрываюць медыі. Мы хочам, каб
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нашыя калегі-журналісты спрыялі знікненню праяваў гамафобіі ў грамадстве. На нашу
думку, у першую чаргу гэтага трэба рабіць праз адукацыю і разбурэнне стэрэатыпаў

34

35

