
 
Доброго дня, 

Мене звати Венді Беттс, і я є директором eyeWitness to Atrocities. Ми – благодійна організація, 

яка знаходиться в Лондоні і була заснована у 2013 році Міжнародною асоціацією юристів (IBA). 

Наша організація прагне підтримати людей в Україні, які фіксують фото- та відеозаписи 

трагічних подій, що зараз відбуваються. Цей лист я пишу, щоб познайомити Вас з нашими 

послугами. 

Оскільки цифровою інформацією можна легко маніпулювати, її не можна завжди вважати 

достовірною. Як ми всі бачили, Інтернет рясніє дезінформацією. Незважаючи на те, що було 

знято та розповсюджено в Інтернеті багато фотографій та відео того, що відбувається в Україні, 

ці матеріали потрібно буде перевірити, перш ніж на них можна буде покладатися як на доказ у 

розслідуванні. Процес перевірки може бути ресурсомістким і тривалим. Якщо відзнятий 

матеріал неможливо перевірити, він може мати невелику користь під час судового 

розслідування. Мета EyeWitness — надати людям можливість записувати фотографії та відео, 

які можуть бути швидко та легко перевірені слідчими, у тому числі Міжнародним 

кримінальним судом, Генеральним прокурором та Організацією Об’єднаних Націй. 

eyeWitness надає безкоштовний мобільний додаток до камери для журналістів, 

правозахисників і цивільних осіб, який полегшує перевірку кадрів для ЗМІ, адвокатів і судів. 

Додаток записує дані геолокації, дату та час коли було відзнято матеріали у спосіб, який 

неможливо змінити. Потім Ви можете завантажити зашифровані кадри на захищений сервер, 

що гарантує, що вони не були і не будуть підроблені у майбутньому. Процес зберігання доказів 

можна відстежити, а відзняті матеріали використати як доказ у суді. Юридичні працівники 

eyeWitness передадуть ваші матеріали безпосередньо до відповідних слідчих органів. Коли 

слідчі отримують кадри, зняті за допомогою додатку eyeWitness to Atrocities, вони знають, що 

їх можна перевірити для потенційного використання в суді. 

Окрім зберігання інформації в зашифрованому вигляді, додаток також має функції безпеки, 

розроблені за вказівкою осіб, які працюють у середовищах із високим ризиком. Найголовніше, 

ми не збираємо будь-якої ідентифікаційної інформації про Вас, яку ви не бажаєте надавати, і 

Ваші кадри залишаються суворо конфіденційними. 

eyeWitness притягує до відповідальності винних у найгірших міжнародних злочинах. Відколи у 

2015 році був запущений додаток eyeWitness to Atrocities, ми працювали з сотнями 

правозахисників у більш ніж 20 країнах світу для досягнення цієї мети, включаючи організації 

громадянського суспільства в Україні. У 2018 році матеріали, зняті за допомогою додатку, 

допомогли засудити двох військових лідерів в Демократичній Республіці Конго за злочини 

проти людства. Сподіваємося, що додаток також допоможе притягнути до відповідальності 

винних у міжнародних злочинах в Україні. 

Більше інформації про eyeWitness, зокрема про те, як матеріали, зняті за допомогою додатку  

eyeWitness to Atrocities, використовувалися в розслідуваннях і судах, доступні на нашому веб-

сайті за адресою www.eyewitness.global. Наш центр ресурсів в Україні, доступний за 

посиланням https://www.eyewitness.global/Ukraine-resources-hub, містить посібники про те, як 

використовувати eyeWitness і як знімати матеріали. Сам додаток eyeWitness to Atrocities, 

http://www.eyewitness.global/
https://www.eyewitness.global/Ukraine-resources-hub


 
доступний українською, можна завантажити з Google Play Store: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camera.easy&hl=en. 

Спасибі за ваш час. 

З найкращими побажаннями, 

 

Венді Беттс 

Директор,  eyeWitness to Atrocities 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camera.easy&hl=en

