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Ключовими темами, в контексті яких протягом лютого 2016 року згадувалась Україна, були
Євробачення, футбол, відставка міністра-реформатора, розвал коаліції, підрахунок жертв
конфлікту на Сході України та річниця Майдану. Така підбірка тем стала поштовхом до низки публікацій, що проблематизували не лише
преспективи розвитку України, але і дотично
ставили питання самого існування такої держави. Так, Саймон Сараджян у Foreign Affairs
24-го лютого заявив: «Україна безнадійна».
В той же час Джуді Демпсі з аналітичного центру Carnegie Europe у той же день розпитувала
фахівців: «Чи Україна безнадійна?», одержуючи
відповіді на кшталт «все гаразд, бо демократичні перетворення потребують часу».

Наступний пік спостерігаємо 16 лютого.
Він спричинений голосуванням за відставку
Прем’єр-міністра України. Матеріал Reuters
«Українська правляча коаліція дала тріщини
після голосування за висловлення недовіри»
тиражують десятки ЗМІ. BBC вже у заголовку
пише про «українську кризу», а Mashable змушує сумніватися в успіху революції: «Постреволюційний уряд України розвалюється».

Коливання інтересу
впродовж місяця
У лютому було три інформаційних піки
про Україну. У ці моменти кількість матеріалів
у 13 мовах сягає 2 тисяч на день.

Перший з інформаційних піків — 3–4 лютого, що ознаменувався відставкою Міністра
економічного розвитку і торгівлі Айвараса
Абромавічуса. Надії Заходу щодо проведення
швдких реформ в Україні остаточно розбиваються. І це виливається у море негативних матеріалів про Україну у ключі «політичної кризи».
Щоправда, навіть для аналітичних матеріалів ключових західних ЗМІ характерне обмежене розуміння — в чому саме причина такого
провалу реформ. Більшість аналітиків намагаються виокремити ключові проблеми, однак
до оцінки підходять із «західним» мірилом, яке
не враховує багатьох особливостей розвитку
ментальності, суспільства та державного апарату. Як наслідок, констатація очевидних проблем, які лежать на поверхні та неспроможність
запропонувати дієвий сценарій змін.

Такі статті межують зі зростанням інтересу
до внутрішніх пріоритетів вибудовування зовнішньої політики європейськими країни з одного боку, і зі зменшенням уваги до України
у світовому інформаційному просторі загалом.
Закономірні та передбачувані тенденції проявляються дедалі яскравіше, та вже майже рік
не грають на користь України.
Останньої вершини у 2128 статей за день,
світовий інформпростір досяг 24 лютого завдяки футболу. Виграш Манчестер Сіті у Динамо
з рахунком 3–1 змусив британські ЗМІ радіти
перемозі, а спортивні — згадувати Україну, Динамо та футбол.
День вибору Україною представника
на Євробачення значно програв дню спортивних звершень. 22 лютого з’явилося лише
півтори тисячі статей у 13-ти мовах. Темою дня
став вибір українцями Джамали, кримськотатрської співачки, та її пісня «1944» присвячена депортації Сталіним корінного населення
Криму. «Напруга довкола Євробачення: представниця від України обурює Росію», — пише
BBC. Щоправда, більшість ЗМІ наголосили
у заголовках саме на обуренні Росії з приводу обраної пісні (зокрема, Washington Post,
The Guardian, Independent, Euronews, Daily
Mail, і, звичайно, Russia Today). Інші обирали акцент на змісті пісні, яка «оплакує жертв
депортації», — пише Reuters, а в слід за ним
і низка інших ЗМІ.

Неможливо передбачити результати конкурсу, але свою частку уваги (67 «впійманих»
програмою статей англійською та низка матеріалів іншими мовами), Джамала та її меседж
одержали.
Варто відзначити, що для західного інформпростору залишилася майже не актуальною
тема чергової річниці розстрілів під час Революції Гідності. Відсутність чітких меседжів від
України щодо даної тематики, проведення паралелей між людьми совісті і правди, які на сьогодні є політичними в’язнями в Росії і мотивами
подій дворічної давності, плюс стале не розуміння Заходом глибинних процесів, які відбулися на Майдані, на сьогодні консервує тему Революції Гідності на найнижчій точці сприйняття.
Інформпростір англійською, португальською та іспанською мовами минулого місяця ряснів спортивними новинами. Польський
та арабський цікавилися українським Урядом
та суспільством, з особливим акцентом на оголошену Спікером українського Парламенту
«політичну кризу». Росія не полишала українську економіку та індустрію, цікавлячись темами енергопостачання, блокадою вантажівок
та неоплаченим боргом у 3 млн. доларів, з приводу якого Росія позивається проти України
у британському суді.
У французькомовному просторі найбільшу
соціальну реакцію одержав матеріал, у якому
Папа Франциск просить українських єпископів реагувати на його зустріч з Кирилом без
політичного підтексту. Іспанське середовище
«смакувало» публікацію про спільні відверті
фотографії 57-річного професора та 17-річної студентки з Донецька. Матеріал одержав
понад 20 000 пунктів соціальної реакції за рахунок «гарячого» контенту. Британський таблоїд Mirror Online теж додавав чорних фарб:
«Наркодилера, якого впіймали проросійські
повстанці, катували і били електричними ка-

белями… вважається, що зараз він мертвий».
У португальському мовному просторі у фокусі
опинився футбол із його новинами трансферів,
де українські гравці та клуби згадувалися побіжно. Польське видання Rzeczpospolita написав
про чергову суперечку з приводу історії між
сусідніми країнами (нами та ними) і заборону
Українським інститутом національної пам’яті
вшанувати «тихотемних», борців польського
підпілля на Волині. Арабською доволі цікавою
для читачів виявився матеріал локального BBC
про позов Росії до британського суду проти
України стосовно її боргу.
Березень 2016 року для України у світовому інформаційному просторі пройде в контексті продовженя політичної урядової кризи
та референдуму у Нідерландах 6 квітня. Попри
розроблену українську інформаційну кампанію та залучення до її реалізації громадських
ініциатив, в тому числі симпатиків України
в Нідерландах, українські позиції залишаються слабкими. А отже, українська сторона має
підготувати кілька сценарів своєї діяльності
на всіх рівнях дипломатії як у випадку позитивного голосування на референдумі, так і негативного. Або ж на випадок непроведення
референдуму. Необхідно розгорнути активну
підготовку економічного, наукового, освітнього та гуманітарного форумів міжнародного
рівня (з місцем проведення частини форумів
в Європі) з метою якомога повніше презентувати новий, інший образ країни з колосальним
потенціалом для бізнесу, промисловості, інвестицій та потужним громадським середовищем,
яке долає за 2–4 роки шлях, що його європейці
проходили десятиліттями. Паралельно створити умови та спільно з ініціативами «Вавилон
13» та «Український національний мультфільм»
розпочати підготовку презентаційних матеріалів, розрахованих на різні вікові категорії під тематичною рамкою «ми з тобою однієї крові, ми
люди Землі». Короткі ролики та мультфільми,
завдання яких формувати тло ідентифікації —
ми однакові, нас турбують однакові проблеми. Головна мета — зняти упереджені острахи
та підготувати ґрунт для більш тісної співпраці.
Окремо, дипломатичним установам, зокрема Міністерству закордонних справ слід організувати закриту зустріч для предствників всіх
посольств в Україні для роз’яснення української
позиції щодо процесів декомунізації-десовєтизації та проблемних сторінок історії, які по-різному трактуються різними країнами-сусідами.
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Топові інформаційні приводи місяця:
2

Ангела Меркель тисне на Володимира Путіна з приводу
збереження в Україні режиму припинення вогню

3

Міністр економіки України Абромавічус іде у відставку

4

Відставка українського міністра спричиняє нову кризу

5

Алекс Тейшейра («Шахтар») переходить у китайський клуб за 50 млн євро

10

МВФ попереджає Україну, що затримає 40 млрд доларів фінансової допомоги, якщо корупція не припиниться

13

Прем'єр-міністр Росії Медведєв: Ми знаходимося в стані "нової холодної війни"

15

Київ забороняє російським вантажівкам в'їзд в Україну

16

Яценюк врятувався від вотуму недовіри, але чи виживе Україна?

17

Українська правляча коаліція дала тріщини після голосування за висловлення недовіри

19

ООН: конфлікт в Україні торкнувся 580000 дітей

20

Україна: Демонстранти атакували російські банки в Києві

21

Друга річниця революції

22

Напруга довкола Євробачення: представниця від України обурює Росію

Топ-теми у моніторингу за мовами:
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Спорт
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Український уряд та суспільство

Українська економіка/індустрія

139

Спорт

130

Український уряд та суспільство

83

Найпопулярніші матеріали
Класичну настільну гру «Ризик» тепер можна отримати
в українській версії der-postillon.com

32258

Папа Франциск просить українських єпископів реагувати не вдаючись до політики. www.la-croix.com

27992

Поширення набули відверті фотографії 57-річного професора та 17-річної студентки. www.sdpnoticias.com

22446

ФК Челсі відмовився від пропозиції у 75 мільйонів фунтів
стерлінгів (близько $ 423 млн) щодо трансферу свого
футболіста до китайського клубу globo.com

14461

Наркодилера, якого впіймали проросійські повстанці,
катували і били електричними кабелями... вважається,
що зараз він мертвий www.mirror.co.uk

12829

Чергова суперечка з приводу історії
між Польщею і Україною www.rp.pl

8229

Росія подала позов до британського суду
проти України стосовно її боргу www.bbc.com

1644

Матеріали з посиленим просуванням
у проросійських ЗМІ:
У четвер Міністерство оборони Росії оголосило про приведення
військ авіації та протиповітряної оборони на півострові Крим
у стан повної готовності в рамках несподіваних навчань RT

9323

Обама визнав, що Майдан — це творіння Вашингтону — Голос Росії Sputniknews

3213

Втрачено понад 1 млн. робочих місць: Німеччина відчуває
втрати від антиросійських санкцій Sputnik

3189

Київський міністр: Україна готується до «Великої війни» проти
Росії de.sputniknews.com

2982

Украіна просить французьке телебачення
не показувати правду про трагедію в Одесі RT

1786

Міністерство оборони України: Якщо вибухне війна,
ми переможемо Росію Sputniknews

1529

Україна готує війська, щоб повернути Крим
Sputniknews Brasil

1100
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