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“Is important to clarify one myth or unrealistic expectation,” said Ivan Miklos
in his opening remarks. “The goal is that all reforms are explained perfectly,
but we will never create a general consensus. This is not arguing against
communication. On the contrary, it demonstrates why communication is so
important and you need to use every opportunity to communicate”.

«Вважаю, що необхідно розвіяти один міф чи малореалістичне сподівання, — сказав Іван Міклош у вступному слові. — Наша ціль — досконально
роз’яснювати всі реформи, але нам ніколи не досягти одностайної згоди.
Ніхто не проти комунікації. Навпаки, саме через це комунікація має вирішальне значення й її слід застосовувати при кожній нагоді».

How to try and convince a sometimes sceptical public about the need for policy
was the major theme running through the first panel discussion. Uliana Suprun,
herself trying to implement challenging reforms to Ukraine’s healthcare system,
stated, “There is a lot of negative information. We try to use communication
to dissipate fears”. She identified one of the main challenges as fake news,
noting that it is not merely a recent phenomenon, citing the example of false
information spread about vaccines in the 1970s. These falsehoods, which have
been debunked numerous times, influence behaviour to the present day. To
get information across successsfully, Suprun also mentioned the need to be
concise in an information rich age.
The Acting Minister of Health also touched upon a subject which was a
recurring theme throughout the day — how to deal with limited resources. “We
are not oligarchs,” said Suprun, “so we have to use our resources correctly”.
She recommended social media as well as meeting specific target groups who
act as information multipliers as the most effective ways. “Stop being afraid of
what could be wrong, and start thinking about what we can do right,” was her
key message of the day.

Наскрізною темою обговорень у ході першої секції були шляхи переконання іноді скептично налаштованої громадськості у необхідності тої чи
іншої політики. Уляна Супрун, яка саме намагається провести непрості
реформи системи охорони здоров’я України, зазначила: «Зараз розповсюджується багато негативної інформації. Ми намагаємось через комунікацію розвіювати страхи». Також пані Супрун уточнила, що фейкові новини
є однією з основних проблем. Це явище з’явилося не учора, взяти хоча б
дезінформацію 1970-х років щодо шкідливості вакцинації. Незважаючи
на те, що ці повідомлення були неодноразово спростовані, вони впливають на поведінку людей навіть сьогодні. Вона також зазначила, що сьогодні, в умовах перенасичення інформаційного простору, для успішного
сприйняття повідомлення мають бути якомога лаконічнішими.
Виконуюча обов’язки Міністра охорони здоров’я торкнулася й теми, що
звучала протягом всього дня — роботи з обмеженими ресурсами. «Ми
не олігархи, — сказала пані Супрун, — тож слід раціонально використовувати наявні ресурси». У зв’язку з цим пані Супрун підкреслила високу
ефективність таких методів комунікації як соціальні мережі та зустрічі з
конкретними цільовими групами. «Досить переживати про те, що може
піти не так. Давайте думати, що ми можемо зробити так!», — таким було її
ключове повідомлення.

The subject of a lack of resources was also taken up by Dmytro Stoliarchuk,
who pointed out that that the European Parliament had a budget of around EUR
100 million for communication, resources that the Ukrainian State does not
have. However, despite a lack of resources, the government’s communication
strategy would be greatly improved if there was a clear ‘One Voice’ principle.
“In the United Kingdom, they don’t refer to individual ministries. They talk about
the government,” said Stoliarchuk. He also took up a subject mentioned by Ivan
Miklos, underlining, “the more correct the reform, the more resistance there will be”.
Alina Frolova noted that the idea of communication as a function of government
is relatively recent in Ukraine. For example, she stated, previously there was no
public diplomacy function in government. Now there is a department for this as
well as a dedicated budget. She stressed that communications has to be seen
as a central part of decision making, and not merely as a service function, and
that when decisions are taken, the communications impact has to be taken into
account.

Тему нестачі ресурсів підхопив Дмитро Столярчук, який відмітив, що Європарламент, наприклад, має бюджет у 100 мільйонів євро на комунікації.
Про такий бюджет українській державі, звичайно, годі й думати. Однак,
на думку пана Столярчука, незважаючи на обмеженість ресурсів, комунікаційну стратегію уряду можна було б суттєво покращити за рахунок введення принципу «одного голосу». «У Об’єднаному Королівстві, наприклад,
не виділяють окремих міністрів, а говорять про уряд в цілому», — відмітив
він. Також спікер торкнувся теми, піднятої Іваном Міклошем, і підкреслив,
що: «Чим необхіднішою є реформа, тим більшим буде опір їй».
Аліна Фролова зазначила, що ідея комунікації як функції уряду є досить
новою для України. Взяти хоча б урядову діяльність у сфері громадської
дипломатії, яка кілька років тому не велася зовсім. Наразі є і відповідний
департамент, і бюджет. Пані Фролова підкреслила, що комунікацію слід
вважати не додатковою функцією, а основою процесу прийняття рішень,
тобто слід незмінно враховувати комунікативний вплив кожного рішення.

Somewhat provocatively, Frolova said that no-one reads press releases any
more. “We need to change the language of communication,” she said, stressing
that, “the function of communication is to provide a link between the people
who take decisions and the community.”

Дещо провокативною стала ремарка, що ніхто сьогодні не читає прес-релізи. «Нам варто змінити мову комунікації, — відмітила спікер, — функція
комунікації полягає в утворенні зв’язку між особами, що приймають рішення, та громадськістю».

Natalia Stativka stressed the importance of understanding your audience.
“Society is not homogenous – you have to understand your target audience
and their expectations,” she said. She divided society into three categories
– ‘engaged citizens’ (mainly those of family raising age), those who aren’t
listening (mainly the young) and those who only hear what they want to hear
(mainly the elderly). Stativka outlined the different strategies that the Ministry
of Internal Affairs is taking with the different target groups, and highlighted the
strategy of getting young people to take selfies with new patrol police officers
as a particular success.

Наталія Статівко наголосила, що дуже важливо розуміти свою аудиторію.
«Суспільство неоднорідне, тож обов’язково усвідомлювати, на кого націлене повідомлення, і якими є очікування цієї групи», — сказала вона.
Суспільство, за словами пані Статівко, ділиться на три категорії: «свідомі
громадяни» (переважно молоді батьки), «ті, хто не слухає» (здебільшого
молодь) та «ті, хто чують тільки те, що хочуть чути» (в основному люди
старшого покоління). Прес-секретар МВС також описала різні стратегії,
які використовує Міністерство для різних цільових груп, і відзначила як
особливий успіх поширення серед молоді ідеї робити селфі з патрульними.

At the end of the first panel, participants were asked to state their communications
role model. For Uluna Suprun it is Ronald Reagan. Why? Because of the simplicity
with which he communicated.

Наприкінці першої секції учасників попросили визначити свою рольову
модель у комунікації. Уляна Супрун назвала Рональда Рейгана. Чому? Через простоту, притаманну його комунікативному стилю.

Simplicity of communications was one of the key conclusions of the first panel.
Equally, all panellists agreed that for any government, speaking with one voice
and putting communications at the heart of government decision making were
essential.

Одним з ключових моментів обговорення у ході першої секції була саме
простота. Також всі учасники погодились, що принцип «одного голосу» та
прийняття рішень з незмінним врахуванням комунікативного аспекту є
дуже важливими.
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Corruption is multifaceted and, in different countries, it may have
different manifestations. Consequently, it presents a complex
and persistent communication challenge. Anti-corruption
communications should be relevant to the society and resonate with
culturally accepted norms, while they are targeted at changing the
paradigm of what is “culturally accepted”.

Корупція — багатобічна та в різних країнах може мати різні прояви. Тому це комплексний і нелегкий комунікаційний виклик.
Комунікація боротьби з корупцією повинна бути актуальною
для суспільства. З одного боку, вона повинна резонувати з нормами, які прийняті в певній культурі, а з іншого — змінювати
парадигму того, що вважається «культурно прийнятим».

The opening statements of the first panellist, Davis Sirmais contained one of
the day’s most memorable messages: “Corruption is the prostitution of power”.
Sirmais explained that like many public institutions, the Corruption Prevention
and Combating Bureau of Latvia suffers from a lack of resources, which
necessitates a catchy and creative approach to getting messages across. “We
need to compete with YouTube videos, where the most popular subjects are
cats and dogs,” he said. He also recommended forming mutually beneficial
partnerships with, for example, universities to produce communications
material in order to obtain cost-effective campaigns.

У вступному слові першого спікера Дaвіса Сірмайса пролунав один з видатних висловів цього дня: «Корупція — це проституція влади». Пан Сірмайс
пояснив, що, як багато інших державних установ, Бюро з попередження
та боротьби з корупцією Латвії страждає від нестачі коштів, а отже має
вдаватися до яскравих та креативних підходів для донесення інформації.
«Нам доводиться конкурувати з відеороликам YouTube, найчастіше присвяченим котикам та песикам», — зазначив він. Для зменшення витрат
на комунікаційні кампанії пан Давіс запропонував взаємовигідні партнерства, наприклад, з ВНЗами — у розробці та виготовленні матеріалів.
Дар’я Манжура зазначила, що одним з найбільших викликів для будь-якого антикорупційного органу є робота з очікуваннями. Від таких органів зазвичай очікують дуже багато, а отже, нелегко запобігти розчаруванню та
цинізму деяких соціальних груп. Повідомляючи громадськість про свою
діяльність, антикорупційні установи стикаються з переконаннями про недостатність їхніх зусиль. Як приклад пані Манжура навела інформаційні
кампанії НАБУ, в ході яких від представників громадськості надходять питання, що далекі від сфери діяльності Бюро. Подібні труднощі збільшують
необхідність ефективної та лаконічної комунікації. Також у виступі було
зазначено важливість залучення до розповсюдження повідомлень партнерів, наприклад, журналістів, активістів громадянського суспільства та
представників міжнародної спільноти.

Daria Manzhura underlined that one of the biggest challenges for any anticorruption agency is managing expectations. Expectations of anti-corruption
bodies are very high and it is easy for disappointment or cynicism on the part
of the public to set in as a consequence. An anti-corruption agency has to
counter views that not enough is being done, while also explaining their scope
of activity. Manzhura offered the example of NABU’s outreach activity, where

Головний редактор Сensor.net Юрій Бутусов торкнувся важливості уникнення порожньої риторики. Слідом за пані Манжурою він визнав численні
виклики, що стоять перед антикорупційними установами, та поширений
скептицизм щодо спроможності української влади боротися з корупцією. Тим не менше пан Бутусов схвально відгукнувся про діяльність НАБУ,
включаючи комунікаційну сферу, а також висловив переконання, що працівники державних установ потенційно є прекрасними комунікаторами.
Саме вони, на його думку, мають можливість розкрити та донести інформацію про випадки корупції в умовах браку довіри до уряду.

often they receive questions from members of the public that are nothing to
do with the work of the agency. These challenges make clear and effective
communication, with concise content all the more important. She also stressed
the importance of third party engagement, i.e. getting journalists, civil society
activists, members of the international community etc. to act as multipliers of
NABU’s messages.
The Editor-in-Chief of Censor.net, Yurii Butusov took up the question of how
to avoid empty rhetoric. Like Daria Manzhura, he acknowledged the numerous
challenges faced by anti-corruption agencies and cast scepticism on the
ability of the Ukrainian authorities to fight corruption. Nonetheless, he was
complimentary about NABU’s efforts, including in the communications sphere.
The best anti-corruption communicators, he stated, are potentially those working
in state institutions – in a climate where there is a lack of trust in government,
people working in government have the ability to uncover and communicate
corruption, in his opinion.
For Maksym Gryshchuk, the best method to communicate anti-corruption reform
was to provide information on results and progress achieved. He noted that
until 2014, the law enforcement system in Ukraine was very reluctant to share
information. By contrast, currently it is possible to receive a lot of information
from official websites. He cautioned however against using such information
to make political points – during criminal proceedings, justice has to be served
and an oversharing of information can endanger a successful outcome in his
opinion.
Like other panellists, Oleksandr Lemenov was keen to emphasise that the
environment in terms of institutional communication has improved significantly
since the Revolution of Dignity. He was particularly complimentary about the
communications efforts of the new, anti-corruption bodies. He stated that a
case like Roman Nasirov’s would have been unimaginable previously in terms of
the cooperation in communication between law enforcement and civil society.
Overall, the panellists agreed that the new anti-corruption agencies had to
meet the challenge of establishing trust with society. They expressed optimism
however and underlined the importance of communicating with children to fight
corruption. As Daria Manzhura pointed out, children and young people are not
only citizens of the future, but they also play a part in influencing the behaviour
of their parents.

За словами Максима Грищука, оприлюднення результатів та досягнутих
змін є кращим способом комунікації антикорупційних реформ. Він відмітив, що до 2014 року правоохоронна система України неохоче поширювала будь-яку інформацію. Сьогодні ж, навпаки, багато інформації доступно
на офіційних веб-сайтах. Однак, спікер застеріг від використання такої
інформації у політичних твердженнях — у кримінальних провадженнях
чиниться правосуддя, і, на його думку, інформаційний перерозподіл може
зашкодити успіху цього процесу.
Олександр Лємєнов погодився з іншими учасниками в тому, що комунікація державних установ суттєво покращилася з часів Революції Гідності. Особливо схвально він відгукнувся про комунікаційні заходи нових
антикорупційних установ. Для прикладу спікер зазначив, що кілька років
тому справа, подібна до випадку з Романом Насировим у сенсі співпраці правоохоронних органів та громадянського суспільства, була б просто
немислимою.
Загалом всі учасники погодилися, що антикорупційним установам слід
гідно приймати виклики та будувати довіру суспільства до своїх дій. Також учасники висловили оптимізм та підкреслили значення в антикорупційній боротьбі спілкування з молодим поколінням. Як відмітила Дар’я
Манжура, діти та молодь — не тільки громадяни майбутнього, вони також
грають важливу роль у формуванні поведінки батьків.
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During a crisis or emergency, communication is key. Clear and wellthough communication can limit the reputational consequences
to an organization and ensure that the public sees it as competent,
reliable and prepared. The changing communication environment also
redefines the way an institution responds in a crisis.
The panel opened with advice from Cormac Smith on how to communicate
during a crisis: “Be prepared — have your spokespersons trained and know who
is responsible for what,” was his first recommendation. “Use your networks as
much as possible and speak with one voice,” he added. “And remember ASH –
accuracy, speech and honesty”.
Barbora Maronkova’s opening remarks presented a number of communication
situations that NATO had faced in recent years. The first was the downing of a
Russian fighter plane by Turkish forces in November 2015. Maronkova explained
that it was important not to ignore the media, but it was equally important to
get the facts straight. For this reason, a holding line was issued. Once the facts
were established, a press conference was called.
The Director of the NATO Information Centre also outlined NATO’s efforts to
combat disinformation. “We don’t fight propaganda with propaganda,” she
said and explained that transparency was key. NATO provides information on
upcoming military exercises on its website, which also has a section dedicated
to myth busting. When the Secretary General of NATO was misquoted by
Russian media, NATO mobilised its networks of journalists to pressure the
media outlet to change its false and misleading headline. Lastly, she explained
the communication approach when a hospital was bombed in Afghanistan in
October 2015. Once the full facts were established, an apology was issued.
“Once you put something out that is wrong, it is difficult to backtrack,” she said.
This demonstrates the importance of getting facts right before communicating.
Andriy Lysenko spoke about the challenges of communicating at a time of
conflict, noting that the war was informational war as well as the fighting
in the Anti-Terrorist Operations Zone (ATO). He separated communication
efforts into tactical elements i.e. receiving and transmitting information to and
from conflict area and strategic efforts to fight disinformation and influence
behaviour. Lysenko emphasised the importance of the ‘One Voice’ approach
to communications within government and offered an example of how the
National Security and Defence Council of Ukraine has been calling meetings

Комунікації відіграють ключову роль під час кризи або надзвичайної ситуації. Чітка й ефективна комунікація може зменшити
негативні наслідки для репутації організації та забезпечити формування в громадськості образу компетентної, надійної й підготовленої установи. Мінливість інформаційного середовища змушує організацію змінювати свої підходи до комунікацій в умовах
кризи.
Обговорення розпочалося з поради Кормака Сміта щодо комунікацій у
кризових ситуаціях. «Будьте готові, заздалегідь навчайте своїх прес-секретарів, чітко розподіляйте відповідальність», — такою була перша рекомендація. «Якомога ширше користуйтеся мережами та не забувайте про
принцип «одного голосу, — додав спікер. — Також не забувайте про три
основні принципи: точність, спілкування та чесність».
Барбора Маронкова розповіла про те, як НАТО здійснював комунікації під
час кризових ситуацій. Перший приклад стосувався збиття російського
винищувача турецькими збройними силами у листопаді 2015. Пані Маронкова підкреслила, що у той момент було важливо, з одного боку, не
ігнорувати ЗМІ, а з іншого - чітко встановити факти. Саме тому було прийняте рішення тимчасово притримати інформацію. Коли всі факти було
встановлено, провели прес-конференцію.

with information officers in law enforcement bodies to improve the coordination
of information.
Showing empathy in communications was emphasised by Antin Shaposhnikov.
“It is important to demonstrate that you are willing to cooperate with the media
and show a human side,” he said, noting in particular the importance of this in
a country where the crisis in the East is still ongoing. He also stated that in an
information rich society, it is difficult to hide critical information and that it is
therefore important to be transparent. Lastly, he noted that crisis situations are
also opportunities for any organisation to communicate its point of view.

Oleh Slobodyan stated, “We have been in crisis communication mode for three
years now,” and added that because of this unique experience, Ukraine had much
to offer Euro-Atlantic partners, particularly in regard to fighting disinformation.
He argued that the speed with which disinformation is tackled as well as
honesty are the key elements in success. Slobodyan also encouraged the use
of new tools such as social media to get the message across. He offered as an
example a story in Transnistrian media, which had alleged that Ukrainian border
guards had shot at civilians in Transnistria. Within two hours a statement had
been prepared debunking the original story and laying out the facts, which were
that Transnistrian officials had shot at suspected drug dealers.

Директор Центру інформації НАТО також відмітила зусилля НАТО у протидії дезінформації. «Не можна боротися з пропагандою такими самими
методами», — пояснила спікер, додавши, що ключ до успіху - прозорість.
НАТО надає на своєму сайті інформацію про майбутні військові навчання,
також на сайті є розділ, присвячений спростуванню міфів. Далі було наведено ситуацію, коли російські медіа невірно процитували Генерального секретаря НАТО. Тоді організація змушена була мобілізувати зв’язки у
медіа, щоб добитися спростування помилкового та оманливого заголовку. Насамкінець пані Маронкова розповіла про бомбардування шпиталю
в Афганістані у жовтні 2015 року та пов’язану з ним комунікацію. Тоді,
після досконального встановлення всіх фактів, були принесені офіційні
вибачення. «Якщо ви надали невірне або неточне повідомлення, спростовувати його потім досить складно», — додала пані Маронкова. Отже, дуже
важливо спочатку встановити факти, а потім повідомляти.
Андрій Лисенко говорив про складність комунікацій під час конфлікту і
відмітив, що війна ведеться як безпосередньо в зоні анти-терористичної
операції (АТО), так і на інформаційному полі. Він розділив комунікаційну
діяльність на тактичні елементи, як то отримання інформації з територій
конфлікту та розповсюдження там повідомлень, а також стратегічні зусилля по спростуванню дезінформації та формуванню поведінки. Пан
Лисенко підкреслив важливість принципу «одного голосу» у комунікаційній діяльності, та навів приклад, як Рада національної безпеки і оборони
України проводила зустрічі з спеціалістами, відповідальними за комунікації у правоохоронних органах, для покращення координації інформаційних потоків.
Значення емпатії у комунікаціях підкреслив у своєму виступі Антін Шапошніков. «Важливо показати, що ви готові спілкуватися зі ЗМІ, проявити
людські якості», — зазначив він, додавши, що в умовах триваючої кризи
на Сході це ще важливіше. Також, за словами спікера, в умовах інформаційної насиченості простору приховати важливу інформацію дуже важко,
тож особливого значення набуває прозорість. Наостанок було зазначено,
що кризові ситуації можна розглядати як можливість для кожної організації висловити свою точку зору.
Олег Слободян висловився так: «Ми вже три роки працюємо у режимі
кризової комунікації». Тож Україні є чим поділитися з євро-атлантичними
партнерами, особливо що стосується боротьби з дезінформацією. Спікер

Barbora Maronkova:

“Don’t treat journalists as your enemies.
They are your friends”
“You should be the source of information not the object of information,” was
Oleksandr Kalitenko’s advice as he explained how to best prepare for statements
in the wake of a crisis. He stressed that one should have a pre-determined crisis
group in place and should never look to blame others in a crisis situation, nor
look for excuses. Rather one should stick to the facts as far as possible, as well
as establish the positive, negative or neutral elements to the case to use them
for the statement. Kalitenko mentioned that humour was even acceptable in
certain situations as long as the crisis is NOT one that threatens human lives.

додав, що ключовими елементами успіху є чесність та швидкість виявлення дезінформації. Для розповсюдження повідомлень пан Слободян
рекомендував використовувати нові інструменти, як то соціальні мережі.
Було наведено приклад повідомлення придністровських ЗМІ, де говорилось, що українськи прикордонники стріляли у цивільних осіб у Придністров’ї. За дві години було підготовлено повідомлення, де спростовувалася зазначена інформацію та викладалися реальні факти: насправді
придністровські службовці стріляли у осіб, підозрюваних в наркоторгівлі.
«Варто бути джерелом, а не об’єктом інформації», — радив Олександр Калітенко, пояснюючи, як найкраще готувати повідомлення в умовах кризи.
Отже, слід заздалегідь визначити склад відповідальної групи, ніколи не
звинувачувати у кризі інших і не шукати виправдань. Краще чітко притримуватись фактів, а також визначити позитивні, негативні та нейтральні
елементи ситуації для подальшого використання у повідомленні. Пан Калітенко зазначив, що в деяких ситуаціях був доречним навіть гумор, звичайно, якщо вони не були пов’язані із загрозою життю людей.
Наприкінці обговорень було зазначено, що прес-секретар має бути добре
інтегрованим у свою організацію, щоб вчасно надати доступ до потрібної
для реагування на кризу інформації. Також відмітили, що деяку дезінформацію слід спростовувати, а деяку просто ігнорувати, щоб не додавати їй
ваги, стратегію мають визначати професіонали у сфері комунікацій. На
завершення Барбора Маронкова закликала до наступного: «Не погрожуйте журналістам, нібито вони вороги. Вони наші друзі».

Олександр Калітенко:
As the discussions drew to a close, it was highlighted that spokespersons should
be well integrated into their organisation to give them access to the necessary
information to respond to crises. It was mentioned that certain misinformation
should be tackled, but other false statements should be ignored so as not to
give them prominence – this is for communications professionals to determine.
Lastely, as Barbora Maronkova declared, it was important to remember: “Don’t
treat journalists as your enemies. They are your friends”.

«Варто бути джерелом, а не об’єктом
інформації»
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Під час першої секції учасників попросили назвати свою рольову модель
у комунікаціях. Модератор відкрив фінальну секцію конференції, висловивши думку, що найбільш успішними комунікаторами є комедіанти.
«Пам’ятайте про силу кульмінації», — сказав Ронан Гоггін.

In the first panel of the day, the question was asked, “Who is your communications
role model?” As a conclusion for the day’s discussions, the final panel of the
conference was opened by the moderator with a suggestion that the most
successful communicators are comedians. “Remember the power of the
punchline,” said Ronan Goggin.
Liis Kasemets kicked off the panel discussion with a presentation on how
government bodies can communicate with civil society effectively. Estonia
has some of the most open information transparency frameworks in the world,
but in order for civil society and ordinary citizens to understand and take part
in decision-making, Kasemets argued that conciseness, clarity and giving
stakeholders sufficient time to process information are key. One of the case
studies offered was pension reform, which like in Ukraine, was controversial
in Estonia. The government’s efforts to explain the reform were key to their
success, stated the Estonian Governance Adviser.
The strength of the Ukrainian NGO sector was praised by Borys Davydenko, but
it came with a warning that the amount of information that the media and NGOs
receive is being reduced. He praised anti-corruption civil society organisations
for their contribution to the process of creating anti-corruption legislation and
anti-corruption institutions. The Editor in Chief of Vox Ukraine credited these
NGOs for being well informed and well prepared and adding greatly to the
debate.

У своїй презентації Лііс Касеметс, яка розпочала роботу цієї секції, розповіла, як державні органи можуть ефективно здійснювати комунікації з
громадськістю. Естонія має одну з найбільш відкритих та прозорих систем розкриття інформації у світі. Проте, на думку пані Каземетес, стислість, чіткість та надання цільовим аудиторіям достатнього часу для
обробки інформації — це ключові компоненти, які дають громадськості
можливість зрозуміти цю інформацію та приєднатися до процесу прийняття рішень. Вона навела приклад з проведення пенсійної реформи,
яка в Естонії, як і в Україні, була досить суперечливою. Радник з питань
управління Естонії додала, що успіх цієї реформи цілком залежав від зусиль уряду, спрямованих на роз’яснення суті реформи.
Борис Давиденко відзначив впливовість НУО України, але зазначив, що
наразі ЗМІ та НУО отримують від уряду замало інформації. Він відмітив
участь антикорупційних громадських організацій у процесі розробки антикорупційного законодавства та створенні відповідних установ. Головний редактор VoxUkraine підкреслив, що представники цих організацій
завжди дуже гарно поінформовані, підготовлені та роблять суттєвий внесок в обговорення різних питань.

“We are listening to civil society,” said Artem Bidenko pointing in particular to
the work being done with the Public Council under the Ministry of Information
Policy. He stated that civil society had contributed to the creation of the Ministry
of Information Policy itself. Two years previously, he continued, many people
considered that the Ministry he leads was not needed at all. Some had argued
that it would be nothing more than a propaganda body. But Bidenko underlined
the necessity of creating cooperation structures with truly independent
representatives – noting that in the beginning, the civil society organisations in
the Ministry’s Public Council included people with links to Russia’s FSB as well
as people with extreme views, for example the far-right group ‘Right Sector’.
Including these figures was not appropriate. Over time, the Ministry was able
to refine its policies for cooperating with civil society and create effective
structures to achieve this ambition.

«Ми чуємо думку громадськості», — заявив Артем Біденко, маючи на увазі роботу, яку проводить Громадська рада при Міністерстві інформаційної
політики, додавши, що громадянське суспільство сприяло створенню самого Міністерства. Два роки тому, за словами спікера, багато хто зовсім
не бачив необхідності у цьому Міністерстві. Дехто казав, що це буде лише
орган пропаганди. Але пан Біденко підкреслив необхідність партнерства
з насправді незалежними представниками, відмітивши, що на початку
процесу до громадських організацій Громадської Ради Міністерства входили особи, тісно пов’язані з ФСБ, а також прихильники крайніх поглядів,
як то крайньої правої групи «Правий сектор». Це було неприйнятно. З часом Міністерству вдалося удосконалити співпрацю з громадянським суспільством та створити ефективні структури, що дозволяють реалізувати
необхідні цілі.

“Communications is at the heart of Ukraine’s path to Europe. The partnerships we
are discussing today are at the heart of Ukraine’s future success” said Mariana
Betsa, who described how the Ministry of Foreign Affairs was working to develop
a network that would promote Ukraine abroad and counter disinformation
efforts. She noted that the Ministry’s public diplomacy and cultural diplomacy
sections were combining their efforts to reach out to specific target groups,
including Ukrainians living abroad to promote success stories.

«Комунікація — це місток України до Європи. Співробітництво, яке ми
обговорюємо сьогодні, — основа майбутнього успіху країни», - сказала
Мар’яна Беца, розповідаючи про те, як Міністерство закордонних справ
налагоджувало стосунки та будувало партнерські відносини для розповсюдження інформації про Україну за кордоном, а також для протидії
дезінформації. Вона відмітила, що підрозділи громадської та культурної
дипломатії Міністерства спільно розповсюджували історії успіхів серед
цільових груп, включаючи українців, що живуть за кордоном.

In terms of successful cooperation with civil society to shape policy, the role
of human rights organisations, for example those representing Crimean Tatars

Пані Беца також підкреслила роль організацій з захисту прав людини, зокрема тих, що представляють кримських татар, в успішному співробітництві з формування політик. Україні було б набагато важче захищати важливі зовнішньополітичні пріоритети, як то розв’язання конфлікту на Сході
та окупації Криму, без інформації, отриманої від суспільства.
Як представник ЗМІ, Галина Калачова відмітила, що найгіршим коментарем медіа щодо будь-якого громадського діяча може бути: «Дана особа
не має коментарів щодо цього питання». В очах громадськості кожний
має бути спроможним донести свою точку зору, інакше одного разу він
неминуче стане об’єктом критики або, ще гірше, дезінформації. Насправді, нездатність надати коментар дає можливість розповсюдження негативної інформації. Як поганий приклад, спікер навела ситуацію з економічною блокадою Донбасу, коли спочатку ніхто з Національного Банку,
Міністерства фінансів та Міністерства економіки не міг чітко прокоментувати економічні наслідки цього рішення.

was underlined by Betsa. Without the information provided by civil society,
she argued, it would be more difficult for Ukraine to advocate for important
foreign policy priorities, in particular resolving the conflict in the East and the
occupation of Crimea.
As a representative of the media, Halyna Kalachova argued that the worst phrase
any public figure being spoken about in the media can hear about themselves
is “the person in question could not comment on the issue”. Any person in the
public eye has to be able to get their point of view across, as inevitably at certain
points they will be subject to criticism or at worst disinformation. Indeed, she
argued, an inability to provide comment was likely to lead to negative information
being spread. As an example of bad practice, she spoke about the blockade
by activists of Donbas, where no-one from the National Bank of Ukraine, the
Ministry of Finance nor the Ministry of the Economy were initially available to
comment on the economic impact of the action being taken.

Borys Davydenko:

“Bad media is better than no media”
As the discussion progressed, Borys Davydenko argued that “bad media is
better than no media,” i.e. that a democracy needs the media as well as civil
society institutions, even bad ones, to flourish. Despite the differing viewpoints
expressed by the panellists, the importance of civil society and the media to
Ukraine’s democratic development was one thing that all could agree on.

У ході дискусії Борис Давиденко висловив думку, що навіть погані ЗМІ
краще за їх відсутність. Адже розвиток демократії неможливий як без
ЗМІ, так без інститутів громадянського суспільства, навіть якщо вони недосконалі. Було багато дискусій, але всі зійшлися на важливості громадянського суспільства та ЗМІ для демократичного розвитку України.

Галина Калачова:

«Найгіршим коментарем медіа щодо будьякого громадського діяча може бути:
«дана особа не має коментарів щодо цього
питання»

