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Глава 1: Можност за користење информации од отворени извори
и кориснички содржини во истражувачката работа
Крег Силверман (Craig Silverman) е основач на „Имерџент“1, интернет-страница за следење и разоткривање гласини во реално време. Работел како соработник на центарот за дигитално новинарство Тоу при Универзитетот Колумбија, и бил водечки експерт за медиумски
грешки, точност во известувањето и верификација. Крег, исто така, е основач и уредник на
„Регрет д ерор“ (Regret the Error, „Жалиме за грешките“) (http://www.poynter.org/category/
latest-news/regret-the-error/), блог за точноста на медиумското известување и верификацијата што денес е дел од институтот „Поинтер“ (Poynter Institute). Тој е уредник на Прирачникот за верификација, работел како директор за содржини во „Спанџ“2, и помогнал во воспоставувањето на OpenFile (ОтворенДокумент), онлајн стартап со локални вести што нуди
известување фокусирано на локалните заедници во шест градови во Канада. Крег, исто така,
е поранешен одговорен уредник на програмата MediaShift на јавниот радиодифузен сервис на Канада (PBS) и бил
колумнист во дневните весници „Глоуб енд Меил“ (Globe and Mail), „Торонто Стар“ (Toronto Star), и „Колумбија
Журнализaм Ривју“ (Columbia Journalism Review). Твита на @craigsilverman3.
Рина Цубаки (Rina Tsubaki) ги води иницијативите „Прирачник за верификација“ (http://
verificationhandbook.com) и „Известување во кризни ситуации“4 во рамките на Европскиот
центар за новинарство5 од Холандија. Иницијативата „Известување во кризни ситуации“ на
едно место собира ресурси за медиумските професионалци што известуваат од, и за нестабилни состојби во дигиталната доба, а Цубаки често настапува како говорник на тие теми на
различни настани, вклучувајќи и една средба организирана од ОН, како и настап на Меѓународниот фестивал на новинарство. Претходно, таа водеше неколку проекти фокусирани
на улогата на граѓаните во изменетиот медиумски пејзаж, а во 2011 година ја предводеше
групата автори на [извештајот на „Интерњус Европа“6 за улогата на комуникациите за време
на земјотресот во Јапонија во март 2011 година. Таа, исто така, била соработник на „Хокаидо
Шимбун“ (Hokkaido Shimbun), регионален дневен весник во Јапонија. Твита на @wildflyingpanda7.
Со околу 18.000 следбеници, корисничкиот налог @ShamiWitness на „Твитер“ е основен извор на пропаганда
во полза на Исламската Држава. Во својата истрага за налогот, британскиот радиодифузер „Ченел 4“ (Channel
4) известува дека твитовите на ShamiWitness биле прегледани два милиони пати месечно, што значи дека тоа е
веројатно највлијателниот твитер-налог на Исламската Држава. „Ченел 4“ исто така извести дека две третини од
странските борци на Исламската Држава што користат „Твитер“ го следат налогот.
1 Emergent http://www.emergent.info/
2 Spundge https://www.spundge.com/
3 https://twitter.com/CraigSilverman
4 Emergency Journalism http://emergencyjournalism.net
5 European Journalism Centre http://ejc.net/
6 Internews Еurope http://www.internews.org/sites/default/files/resources/InternewsEurope_Report_Japan_Connecting%20the%20last%20mile%20Japan_2013.pdf
7 https://twitter.com/wildflyingpanda
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„Ченел 4“ си постави задача да истражи кој стои зад налогот. Сè што имаше на располагање на почетокот беше
налогот и твитовите објавени на него – лицето што стои зад ShamiWitness никогаш не споделува лични информации или нешто што би можело да укаже каде се лоцирани.
Сајмон Израел, дописникот на „Ченел 4“ што ја предводеше истрагата, вели во извештајот дека не постојат познати и потврдени фотографии од ShamiWitness.
„Сепак, има моменти – а такви моменти има секогаш – кога скриеното излегува на површина“, вели Израел.
Израел вели дека една анализа на налогот ShamiWitness покажала дека тој претходно користел друго име на
„Твитер“: @ElSaltador. Во еден момент, сопственикот на налогот го променил во @ShamiWitness.
Истражувачите на „Ченел 4“ го искористија поранешното корисничко име на „Твитер“ и ги пребараа другите
социјални мрежи за да проверат дали некој друг го користи истиот прекар. Пребарувањето ги одведе до еден
кориснички налог на „Гугл плус“, а потоа и до една страница на „Фејсбук“. Таму пронајдоа фотографии и други
податоци за човек од Бангалор што работи како маркетинг директор во една индиска компанија. Наскоро потоа,
разговараа по телефон со него: тој потврди дека тој стои зад налогот ShamiWitness.
Резултатот беше една истражувачка приказна емитувана во декември 2014 година8. По објавувањето на извештајот, лицето зад тој кориснички налог на „Твитер“ престана да твита.
„Ченел 4“ искористи јавно достапни податоци и информации за да произведе новинарски труд што успеа да затвори еден клучен извор на пропаганда и средство за регрутирање на Исламската Држава.
Новинарите, активистите за човекови права и други лица постојано користат отворени податоци, кориснички
содржини и други информации од отворени извори во производството на извонредно значајни истражувања во
сите области, од конфликтни зони до случаи на злоупотреби на човековите права и меѓународна корупција.

„Информациите од отворени извори, тоа се информации слободно достапни за сите преку интернет – на пример, преку ’Јутјуб‘, ’Гугл мапс‘, ’Редит‘ – овозможија СЕКОЈ да може да собира
информации и да врши проверки за другите преку мрежите на социјалните медиуми“, напиша Елиот Хигинс на страницата на „Кикстартер“ (Kickstarter) за неговата кампања за собирање средства за интернет-страницата за истражувања преку отворени извори – „Белингкет“
(Bellingcat). „Помислете на граѓанската војна во Сирија. Помислете на Арапската пролет.“
Изобилството информации од отворени извори достапни на интернет и во базите на податоци значи дека денес
секое можно истражување треба да вклучи и пребарување, собирање и верификација на информации од отворени извори. Тоа стана неодвоиво од работата на култивирање на изворите, обезбедување доверливи информации
и другите истражувачки тактики што се базираат врз скриени или помалку познати информации. Новинарите и
други лица што ја развиваат и ја одржуваат способноста за правилно пребарување, откривање, анализа и верификација на таквите материјали ќе обезбедат подобри и посеопфатни истражувања.
Хигинс, кој исто така го користи и псевдонимот „Браун Мозис“ (Brown Moses), е жив доказ за моќта на информациите од отворени извори комбинирани со посветеноста и добрите практики за верификација. Тој стана меѓуна8 Истражувачката сторија е достапна на интернет на http://www.channel4.com/news/unmasked-the-man-behind-top-islamic-state-twitter-account-shami-witnessmehdi
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родно признат стручњак за сирискиот конфликт и за соборувањето на летот МХ17 во Украина, спомнуваме само
два од многуте примери. Неговата интернет-страница, „Белингкет“, е местото каде што тој и други лица денес ги
користат материјалите со отворен извор за работа на уникатни и веродостојни истражувања.
Во февруари 2015 година, луѓето од „Белингкет“ почнаа со спроведување проект за следење на возилата што
се користат во конфликтот во Украина. Објавија повик до граѓаните и до јавноста да достават фотографии или
снимки на воените возила забележани во зоните на судири и да помогнат во анализата на фотографиите и снимките откриени на социјалните мрежи и на другите извори. Само во првата недела од почетокот на проектот беа
додадени 71 нов внес во базата на податоци за возилата, речиси дуплирајќи ги дотогаш собраните информации9.
Меѓу нив имаше фотографии, видеоснимки и други докази собрани преку јавно достапни извори, и тие ја раскажаа приказната за конфликтот на начин што никој претходно го немаше направено.
Сето тоа беше можно благодарејќи на информациите од отворени извори и од корисничките содржини. Како што
ќе видиме во повеќе детали во поглавјата и студиите на случаи од овој Прирачник, истите материјали ги користат истражувачки новинари во Африка и групи како што се „Амнести интернешнл“ и WITNESS за разоткривање
измами, документирање воени злосторства и за да им помогнат на неправедно обвинетите да се одбранат на суд.
Овој Прирачник, што се надополнува на оригиналниот Прирачник за верификација, нуди детални упатства и
илустративни студии на случаи наменети како помош за новинарите, активистите за човекови права и други во
верификацијата и во користењето информации од отворени извори и од кориснички содржини во работата на
истражувачки проекти.
Со огромниот број информации што кружат и што се достапни на социјалните мрежи, во јавните бази на податоци и преку други отворени извори, клучно е новинарите и другите да ги поседуваат вештините и знаењето потребни за пребарување, истражување и верификација на тие информации за да ги искористат на точен и етички
начин.
Овој Прирачник ги нуди основите на пребарувањето на интернет и техниките на истражување; детали за техниките за истражување со кориснички содржини; најдобрите практики за оценување и верификација на отворените податоци; советите за текот на работата во проверката на факти за истражувачките проекти; и ги оцртува
етичките приоди за вклучување кориснички содржини во истражувањата.
Изворниот Прирачник за верификација е фокусиран на основите на верификацијата и нуди детално разработени, чекор по чекор, упатства за начинот на верификација на кориснички содржини во покривањето на ударните
вести. Овој Прирачник оди подлабоко во техниките на пребарување, истражување, проверка на фактите и дата-новинарството, како и алатките што можат да помогнат во спроведувањето истражувачки проекти. Во сржта
на сите поглавја е фокусот на идејата да ви овозможиме од јавно достапните извори да ги извадите веродостојните информации на светлината на денот, а во исто време да ви понудиме корисни совети и техники што ќе ви
овозможат да го проверите и да го верификувате тоа што сте го пронашле.
Како и кај верификацијата на корисничките содржини во ситуации на настанување ударни вести, некои од основите на верификацијата се применуваат и во контекст на истражувачкото новинарство. Некои од тие основи
разгледани во повеќе детали во оригиналниот Прирачник (http://www.verificationhandbook.com/book/chapter1.
php) се:
9 Базата на податоци е достапна на https://www.bellingcat.com/resources/2015/02/12/ukraine-conflict-vehicle-first-week/
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•

Развивајте човечки извори.

•

Контактирајте со луѓето и зборувајте со нив.

•

Бидете скептични ако нешто изгледа или звучи премногу добро за да биде вистинито.

•

Консултирајте повеќе веродостојни извори.

•

Запознајте се со методите и со новите алатки за пребарување и истражување.

•

Одржувајте комуникација и соработувајте со професионалци во други области – верификацијата е тимски
спорт.

Новинарот Стив Батри (Steve Buttry), автор на поглавјето „Основи на верификацијата“ (Verification Fundamentals)
(http://www.verificationhandbook.com/book/chapter2.php), во оригиналниот Прирачник пишува дека верификацијата се состои од три елементи:
•

Способноста и снаодливоста на лицето, неговата упорност, скептицизам и вештини;

•

Познавањата на изворите, нивната веродостојност и чесност, како и бројот, разновидноста и веродостојноста на изворите што можете да ги пронајдете и да ги убедите да зборуваат;

•

Документација.

Овој Прирачник особено е фокусиран на третиот елемент: документацијата. Било да се работи за поефективно користење пребарувачки машини за собирање документација, разгледување видео на „Јутјуб“ во потрага по
клучни докази, или за процена на податоците собрани од некој субјект или база на податоци, од клучно значење
е истражувачите да ги поседуваат потребните вештини за добивање и верификација на документацијата.
Како што сме свесни дека човечкото помнење не е совршено и дека изворите можат да излажат, мора да бидеме
свесни дека документите и податоците не се секогаш такви како што изгледаат. Овој Прирачник нуди основни
упатства и студии на случаи за да им помогне на сите што користат информации од отворени извори и кориснички содржини во истражувањата – и да ги верифицираат тие информации за да можат да послужат како поддршка на истражувањето и да помогнат во постигнувањето на целта да се расветлат скриените вистини.

6

Глава 2: Користење на методите на пребарување на интернет за да се
одговори на прашањата кој, каде и кога за некое лице
Хенк ван Ес (Henk van Ess) обучува медиумски професионалци, предава истражување
на интернет, социјални медиуми и мултимедија во Европа. Тековните проекти вклучуваат
„проверка на фактите на веб“, пребарување на графиконите на „Фејсбук“ и дата-новинарство. Ван Ес работи за ЕБУ (ЕБУ), „Шибстед“ (Schibsted), Академијата „Аксел Спрингер“ (Axel
Springer Akademie) и осум европски универзитети. На „Твитер“ можете да го пронајдете како
@henkvaness10.
Пребарувањето на интернет често претставува предизвик за традиционалните истражувачки
репортери, професори и студенти по новинарство. Информациите на интернет можат да бидат лажни, пристрасни, некомплетни, или сè од наведеното.
И офлајн, исто така, „ловиштата“ не се секогаш најдобри и не наидуваме само на непристрасни луѓе и целосно
чесни влади. На крај, сè се сведува на поставувањето на вистинските прашања, без оглед на тоа дали се или не се
во дигитална форма. Ова поглавје ви нуди некои стратегиски совети и алатки за дигитализирање три од најзначајните прашања во новинарството: Кој, каде и кога?

1. Кој?
Да се обидеме да направиме длабински профил на Бен ван Бурден (Ben van Beurden), извршен директор на „Шел
Оил“ (Shell Oil Co.), со користење „Гугл“.
a. Пронајдете ги фактите и мислењата

Едноставниот збор од една буква „е“ ги открива мислењата и фактите за субјектот за кого се интересирате. За
да избегнете купишта резултати, вклучете го името на компанијата на лицето или други детали што можеби ги
знаете за него и упатете го „Гугл“ дека двата збора не треба да бидат премногу оддалечени еден од друг во резултатите.
Операторот AROUND() (околу) МОРА ДА БИДЕ НАПИШАН СО ГОЛЕМИ БУКВИ. Тој оператор ја поставува максималната оддалеченост меѓу бараните термини, изразена во зборови.

10 https://twitter.com/henkvaness
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б. Што велат другите?

Овој вид пребарување на „Гугл“ му го поставува барањето „Прикажи ги ПДФ документите во кои се наоѓа името
на извршниот директор на ’Шел‘, но исклучи ги документите чиј извор е ’Шел‘“. Така ќе ги пронајдете документите за вашиот субјект, но без документите на неговата компанија. Toa ќе ви помогне да дознаете што противниците, конкурентите и луѓето што имаат свое мислење за сè велат за субјектот за кој се интересирате. Ако сте
перфекционист, тогаш обидете се со пребарувањето
inurl:pdf “ben van beurden” –site:shell.\*
затоа што тоа ќе ви помогне да ги пронајдете и ПДФ документите што не се идентификувани и со видот на документ.
в. Официјални бази на податоци

Направете глобално пребарување за официјални документи што се однесуваат на бараното лице. Тоа ги пребарува адресите со .gov.uk (Велика Британија), но исто така и .gov.au (Австралија), .gov.cn (Кина), .gov (САД) и други
владини интернет-страници во светот. Ако во вашата земја не постојат .gov интернет-страници, обидете се со
користење на локалниот збор за влада со операторот: „site:“. operator. На пример: site:bund.de (Германија), или
site:overheid.nl (Холандија).
Преку такво пребарување, ја пронајдовме урбанистичката дозвола за куќата на Ван Беурден во Лондон, што ни
помогна да ги откриеме неговата домашна адреса и другите податоци.
г. Обединети нации

Сега пребарувате во која било од организациите поврзани со Обединетите нации. Во примерот што го разгледуваме, гледаме дека името на извршниот директор на „Шел“ се појавува во документ за „Стратегискиот приод кон
меѓународното управување со хемикалии“. Го пронајдовме и неговото целосно име, името на неговата сопруга и
бројот на неговиот важечки пасош во времето на спроведувањето на пребарувањето. Извонредно.
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д. Пронајдете ги варијациите

Со користење на оваа формула можете да ги пронајдете резултатите што користат различно пишување на неговото име. Ќе ги добиете документите што го содржат зборот „Shell“, но не и оние што го содржат зборот „Ben“
како лично име. Така ќе откриете дека тој се спомнува и како Бернардус ван Беурден. (Нема потреба да внесувате
точка [.] во пребарувањето, затоа што „Гугл“ ќе ги игнорира точките.) Сега повторете ги чекорите a, б, в и г со
новото име.

2. Каде
a. Користете пребарување фотографии во „Топси“ (Topsy)

Можете да ја искористите страницата www.topsy.com за да откриете каде бил субјектот на вашиот интерес, преку
анализа на спомнувањата на неговото име (1) со текот на времето (2) и со прегледување на фотографиите (3) што
други лица ги поставиле на „Твитер“. Ако претпочитате да пребарувате во специфичен временски период, изберете ја опцијата „Специфичен опсег“ во менито за временски период.
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б. Користете го „Ехосек“ (Echosec)

„Ехосек“ ви овозможува бесплатно пребарување на социјалните медиуми. Во овој пример, ја внесов адресата на
централата на „Шел“ (1) со надеж дека ќе ги пронајдам најновите (2) постови од луѓето што работат таму (3).
в. Користење на пребарувањето фотографии во „Гугл Имиџис“ (Google Images)
Комбинирајте сè што знаете за субјектот за кој се интересирате во една моќна фраза. Во примерот прикажан подолу, го пребарувам џихадистот наречен @MuhajiriShaam (1), но не и налогот @MuhajiriShaam01 на „Твитер“ (3).
Само сакам да ги разгледам фотографиите што ги поставил на „Твитер“ помеѓу 25 и 29 септември 2014 година (4).
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3. Кога
a. Пребарување по датуми

11

Најголемиот дел од пребарувањата што ги правите не се однесуваат на денешниот ден, туку на поранешен период. Секогаш кажете го тоа на вашата пребарувачка машина. Вратете се низ времето.
Да го истражиме пожарот во холандската хемиска фабрика „Chemie-Pack“. Пожарот се случи на 5 јануари 2011
година. Можеби сакате да истражите дали во фабриката се чувале опасни хемикалии. Појдете на страницата
images.google.com, впишете Chemie-Pack (1) и пребарајте ја архивата пред јануари 2011 година (2). Резултатите
содржат стотици фотографии снимени од младинската противпожарна единица што ја посетила компанијата
неколку дена пред пожарот. На некои од фотографиите се гледаат буриња со имињата на хемикалиите во нив. Го
искористивме тоа за да утврдиме кои хемикалии се чувале во фабриката во деновите пред пожарот.
б. *Пронајдете стари податоци со користење на archive.org*
Интернет-страниците често се гаснат и престануваат да постојат. Постои можност сепак да ги прегледувате со
користење на archive.org. Таа алатка функционира само ако ја знаете URL-адресата на интернет-страницата што
сакате да ја прегледате. Проблемот е во тоа што често линкот веќе не постои, и поради тоа не го знаете. Значи,
како да пронајдете навидум исчезнат URL?
Да претпоставиме дека сакаме да ја пронајдеме интернет-страницата на починатата актерка Лана Кларксон
(Lana Clarkson).

Прв чекор: Пронајдете индекс
Пронајдете некаков извор што ја спомнува исчезнатата страница. Во нашиот случај, можеме да ја искористиме
нејзината страница на Wikipedia11.

Втор чекор: Внесете го индексот во временската машина
Појдете на archive.org и внесете ја URL-адресата на нејзината страница на Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/
Lana_Clarkson). Изберете ја најстарата достапна верзија од 10 март 2004 година. Таму покажува дека интернет-страницата е http://www.lanaclarkson.com.

Трет чекор: Пронајдете ја оригиналната интернет-страница
Сега внесете го линкот во archive.org, но на URL-адресата додајте „backslash“ и астериск: https://web.archive.org/
web/\*/http://www.lanaclarkson.com/\*
Сите внесени линкови стануваат видливи. За жал, во овој случај, нема да пронајдете премногу информации.
Кларксон стана славна дури по нејзината смрт. Таа беше застрелана и убиена од славниот музички продуцент
Фил Спектор (Phil Spector) во февруари 2003 година.

11 http://en.wikipedia.org/wiki/lana_clarkson
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Глава 3: Алатки за истражување на интернет и истражувачки техники
Пол Маерс (Paul Myers) е специјалист за истражување на интернет во Би-Би-Си. Пол се
приклучил на Би-Би-Си во 1995 година како истражувач на информации за вестите. Тој, исто
така, ја води Клиниката за истражување на интернет12, интернет-страница посветена на упатување на новинарите кон најдобрите линкови, апликации и ресурси за истражување. Неговата улога во Академијата на Би-Би-Си е да организира и да испорачува курсеви за обука
поврзани со истражувањето на интернет, дата-новинарството, слободата на информациите,
известувањето за статистички податоци, работа со социјалните медиуми, веб-дизајн и продукција на фотографии и илустрации. Соработувал со водечки програми, како што се „Панорама“ (Panorama) и „Вочдог“ (Watchdog), национални информативни програми, Би-Би-Си
Онлајн, локални и национални радиостаници и со Светскиот сервис на Би-Би-Си. Тој, исто
така, редовно блогира на интернет-страницата на Новинарскиот колеџ на Би-Би-Си. Пол помагал и во обуката
на членови на тимовите на „Гардијан“, „Дејли телеграф“, „Тајмс“, „Ченел 4“, Си-Ен-Ен, Светската банка и УНДП.
Пребарувачките машини се природен дел од дијапазонот на често користените истражувачки алатки со отворен
извор. Заедно со социјалните медиуми, прегледите на имиња на домени и потрадиционалните решенија, како
што се весниците и телефонските именици, ефективното пребарување на интернет ќе ви помогне да ги пронајдете клучните информации што ќе го поддржат вашето истражување.
Многу луѓе откриле дека пребарувачите често водат до разочарувачки резултати што потекнуваат од сомнителни
извори. Сепак, постојат неколку трикови што ќе ви помогнат да бидете сигурни дека ги имате страниците што ви
се потребни од интернет-страници во кои можете да имате доверба. Истото важи и за пребарувањето на социјалните мрежи и други извори за лоцирање луѓе: малку стратегија и разбирање како да го извлечете тоа што ви е
потребно ќе ги подобри резултатите што ги добивате.
Оваа глава се фокусира на три области на истражувањето на интернет:
1. Ефективно пребарување на интернет.
2. Пронаоѓање луѓе на интернет.
3. Идентификување на сопственоста на домените.

1. Ефективно пребарување на интернет
Пребарувачките машини, како што е „Гугл“, всушност, не знаат за што се работи и на што се посветени индивидуалните интернет-страници. Од друга страна, тие ги познаваат зборовите што се наоѓаат на тие страници. Значи,
за да се однесува како што треба машината за пребарување, треба да откриете кои зборови можат да се најдат на
саканите интернет-страници.
Пред сè, мудро и внимателно изберете ги термините за пребарување. Секој нов збор што ќе го внесете во полето
за пребарување ги фокусира резултатите преку елиминација на оние резултати што не ги содржат зададените
клучни зборови.
12 The Internet Research Clinic http://researchclinic.net/
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Некои зборови се наоѓаат на сите страници што ви се потребни. Други зборови може да се наоѓаат, а може и да
не се наоѓаат на целната страница. Обидете се да ги избегнете субјективните клучни зборови затоа што можат да
елиминираат корисни страници од прикажаните резултати.
Користете напредна синтакса за пребарување.
Најголемиот број машини на пребарувачи поседуваат корисни, таканаречени скриени својства што се клучни за
фокусирањето на вашето пребарување и за добивање подобри резултати.
Алтернативни клучни зборови
Ако немате дефинитивен список на клучни зборови, сепак можете да внесете други можни клучни зборови без
да им наштетите на резултатите. На пример, страниците на кои се расправа за употребата на хероин во Тексас
може да не го содржат зборот „Тексас“, туку да спомнуваат имиња на различни градови. Таквите зборови можете
да ги вградите во вашето пребарување како алтернативни клучни зборови преку одвојување со зборот „OR“ (со
големи букви).

Истата техника можете да ја искористите и за пребарување алтернативни начини на пишување лични имиња,
имиња на компании или организации.
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Пребарување преку име на домен
Вашето пребарување можете да го фокусирате на една одредена интернет-страница преку користење на синтаксата за пребарување „site:“ следена од името на доменот.
На пример, за да го ограничите вашето пребарување само на резултатите од „Твитер“:
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За да го додадете „Фејбук“ на пребарувањето, едноставно повторно употребете го операторот „OR“:

Таа техника можете да ја искористите за да се фокусирате, на пример, на интернет-страницата на една одредена
компанија. „Гугл“ ќе ви ги даде само резултатите што потекнуваат од таа интернет-страница.
Можете да ја искористите за да го фокусирате вашето пребарување на извори од општинската администрација
или академски извори. Ова особено е корисно кај истражувањето за држави што користат единствени имиња на
домени за владините и универзитетските интернет-страници.
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Забелешка: Кога пребарувате на универзитетски или факултетски интернет-страници, претходно проверете
дали страницата што сте ја пронашле е напишана или одржувана од универзитетот, или му припаѓа на некој од
професорите или студентите. Како и секогаш, има значење кој е и каков е специфичниот извор.
Пребарување по видови фајлови и документи
Некои информации доаѓаат во одредени типови или формати на документи. На пример, статистичките податоци и бројки често се организирани во табели во „Excel“. Професионално подготвените извештаи често се наоѓаат како ПДФ документи. Форматот што ви е потребен можете да го пребарувате со користење на операторот
„filetype:“ по што ќе ја внесете саканата екстензија за фајлот со податоци (xls за табела, docx за документи во
„Word“, итн.).

2. Пронаоѓање луѓе
Групи луѓе генерално лесно се наоѓаат на интернет и често може да се покаже многу потешко и посложено да се
пронајде едно лице. Почнете со тоа што ќе креирате и ќе изградите досие за лицето што се обидувате да го лоцирате или за кое сакате да дознаете повеќе. Досието може да ги вклучува следниве работи:
Името на лицето, при што треба да водите сметка за следново:
•

Варијациите на тоа име (дали Џејмс се нарекува себеси „Џејмс“, „Џим“, „Џими“ или „Џејми“?).

•

Како се пишуваат имињата на соодветното писмо (дали Јусуф на латиница се пишува „Yusef“ или „Yusuf“?)
◦◦ Дали лицето го променило името кога стапило во брак?
◦◦ Дали го знаете неговото средно, татково име или иницијал?
17

◦◦ Местото на живеење или на раѓање на лицето што го барате.
◦◦ Што работи и во која компанија.
•

Имињата на пријателите и членовите на неговото/нејзиното семејство, затоа што тие можат да се појават
на списокот на пријатели и следбеници на социјалните мрежи.

•

Телефонскиот број на бараното лице, податок што сега може да се пребарува на „Фејсбук“, а може и да се
појави на интернет-страниците што ги прикажува пребарувањето на „Гугл“.

•

Некое од корисничките имиња што ги користи бараното лице, затоа што често се случува едно лице да
користи исто корисничко име на повеќе социјални мрежи.

•

Адресата на електронска пошта, затоа што таа може да се внесе во „Фејсбук“ и да ги прикаже поврзаните
кориснички налози. Ако не ја знаете адресата на електронската пошта, но имате идеја кој домен би можело
да го користи бараното лице, интернет-страниците како што е email-format (http://email-format.com/) ќе ви
помогнат да ја погодите адресата.

•

Фотографијата ќе ви помогне да го пронајдете вистинското лице, особено ако лицето има често или популарно име.

Напредно пребарување на социјалните медиуми: Фејсбук
Новата алатка за пребарување на „Фејсбук“ е навистина извонредна. За разлика од претходните опции за пребарување на „Фејсбук“, таа ќе ви дозволи да ги пронајдете луѓето со користење различни критериуми, вклучувајќи
ги, за првпат, и страниците што му се „допаднале“ (Liked) на бараното лице. Таа ви овозможува и пребарување на
страниците на „Фејсбук“ со користење клучни зборови.
Најновата опција за пребарување со клучни зборови, за жал, (сè уште) не вклучува никакви филтри за напредно
пребарување. Исто така, изгледа дека пребарувањето е ограничено на постовите од вашиот социјален круг, омилените страници на вашите пријатели и некои кориснички налози со мошне висок профил.
Освен кон клучните зборови во постовите, пребарувањето може да биде насочено кон луѓе, страници, фотографии, настани, локации, групи и апликации. Резултатите од пребарувањето за секоја од тие категории се претставени во табови што се активираат со кликнување на нив.
На пример, едно едноставно пребарување за клучниот збор „Chelsea“ ќе ги излиста поврзаните страници и постови во табот „Posts“:
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Табот „People“ ќе ги излиста луѓето што се викаат Chelsea. Како и кај другите табови, резултатите се подредени на
начин што приоритет им даваат на оние што се поврзани со вашите пријатели и омилени страници.
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Табот „Photos“ ќе ги излиста фотографиите што се поставени јавно, или се поставени од пријатели што се поврзани со зборот „Chelsea“ (како што се „Chelsea Clinton“, „Chelsea Football Club“ или вашите пријатели што се излезени да се забавуваат во лондонскиот кварт Chelsea (Челзи)).

Вистинската истражувачка вредност на опцијата за пребарување на „Фејсбук“ станува видлива ако го фокусирате
пребарувањето на она што навистина ви е потребно.
На пример, ако ги истражувате врските помеѓу екстремистичките групи и фудбалот, можеби ќе посакате да ги
побарате луѓето на кои истовремено им се допаѓаат и организацијата „Англиска одбранбена лига“ (The English
Defence League) и ФК „Челзи“ (Chelsea Football Club). За да ги видите резултатите, не заборавајте да кликнете на
табот „People“.
Се работи за нова алатка и „Фејсбук“ сè уште работи на нејзиното „пеглање“ и подобрување, па поради тоа можеби ќе ви бидат потребни неколку обиди за добро да ги изберете зборовите за вашето пребарување. Сепак, трпеливоста се исплатува.
„Фејсбук“ дозволува да додадете повеќе видови модификатори и филтри на вашето пребарување. На пример, можете да го наведете брачниот статус, сексуалната определба, верската припадност, политичките ставови, страниците што им се допаѓаат на луѓето што ги барате, групите на кои им се придружиле или местото каде што живеат
или каде што израснале. Можете да прецизирате каде студирале, што работат и во која компанија. Можете дури
и да ги пронајдете коментарите што некој ги додал на поставените фотографии. Можете да пронајдете некого
пребарувајќи по име или да пронајдете фотографии во кои е „тагнато“ нечие име. Можете да ги излистате луѓето
што учествувале на еден настан или ја посетиле бараната локација. Можете и да ги комбинирате сите наведени
фактори во сложени, имагинативни, софистицирани пребарувања и да пронајдете резултати за кои не сте се ни
20

надевале дека би можеле да ги добиете. Од друга страна, можеби ќе добиете уште подобри резултати пребарувајќи ја интернет-страницата преку машини за пребарување, како што е „Гугл“ (додајте „site:facebook.com“ во
полето за пребарување).
Напредно пребарување на социјалните медиуми: „Твитер“
Многу од другите социјални мрежи дозволуваат напредни пребарувања што често одат подалеку од едноставното
пребарување „клучен збор на страница“ што го нудат страниците како што е „Гугл“. Напредното пребарување на
„Твитер“ (http://www.twitter.com/search-advanced, на пример, ви овозможува да ги следите конверзациите помеѓу корисниците и да го ограничите вашето пребарување со датуми.
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„Твитер“ им овозможува на други интернет-страници да ги користат неговите податоци и да креираат сопствени
интересни пребарувања. Страницата „Фоловервонк“13, на пример, ви овозможува да ги пребарувате биографските податоци на корисниците на „Твитер“ и да направите споредба помеѓу корисниците. „Топси“14 поседува обемна архива на „твитови“ и уште многу други уникатни функционалности.
Напредно пребарување на социјалните медиуми: „ЛинкдИн“ (LinkedIn)
„ЛинкдИн“ дозволува пребарување во различни области, вклучувајќи ги локацијата, универзитетот на кој студирало бараното лице, компанијата во која работи, компаниите во кои претходно работело лицето и неговиот
статус на работното место.
За да го користите напредното пребарување, треба да бидете логирани на „ЛинкдИн“, така што, не заборавајте
да ги проверите вашите приспособувања за приватност. Не сакате да оставите траги на профилот на лицето што
е предмет на вашата истрага што водат до вас!
Во напредното пребарување на „ЛинкдИн“ се влегува преку кликнување на линкот до полето за пребарување.
Исто така, осигурете се дека сте ја избрале опцијата „3rd + Everyone Else“ во областа врски/односи (relationship).
Во спротивно, вашето пребарување ќе ги вклучи и вашите пријатели и колеги, и нивните пријатели.

13 Followerwonk (http://www.followerwonk.com)
14 Topsy (http://topsy.com/)
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„ЛинкдИн“ е наменет првенствено за деловно поврзување и за вмрежување. Изгледа дека неговата опција за
напредно пребарување е дизајнирана првенствено за лица што бараат лица за вработување, па сепак, таа опција
останува мошне полезна за истражувачите и за новинарите. Личните податоци се наведени во јасно дефинирани
полиња, што ви олеснува да ги прецизирате елементите од вашето пребарување.

Можете да внесете нормални клучни зборови, имиња и презимиња, локации, сегашни и претходни работодавачи, универзитети и други фактори. Претплатниците на нивните премиум услуги можат да ги прецизираат и
големината на компанијата и улогата што ја има работното место во компанијата.
ЛинкдИН ви дозволува15 да пребарувате различни области, вклучувајќи ги локацијата, универзитетот на кој студирало бараното лице, сегашната компанија, претходните компании во кои работело и статусот што го има во
компанијата.
15 LinkedIn
(https://www.linkedin.com/reg/join?trk=login_reg_redirect&session_redirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fvsearch%2Ff%3Ftrk%3Dfederat
ed_advs%26adv%3Dtrue)
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Други можности
Интернет-страниците, како што се „Геофидија“16 и „Ехосек“17 ви овозможуваат да пребарувате „твитови“, постови
на „Фејсбук“, видеа на „Јутјуб“, фотографии на „Флицкр“ (Flickr) и на „Инстаграм“ (Instagram) што биле пратени
од претходно дефинирани локации. Изберете еден регион или адреса и откријте ги активностите на социјалните
медиуми. Geosocialfootprint.com18 ќе ги постави активностите на корисникот на „Твитер“ на мапа (функционира
ако корисниците ја активирале опцијата локација на нивните налози).
Дополнително, специјалистичките алатки за „пребарување луѓе“ („people research“), како што се „Пипл“19 и „Спокио“20, можат да завршат многу од тешките задачи поставени пред вашето истражување преку пребарување повеќе бази на податоци, социјални мрежи и дури и интернет-страници за пронаоѓање партнери. Треба само да го
внесете името, адресата на електронска пошта или корисничкото име, и пребарувачот ќе го стори останатото.
Друга опција е да ја искористите алатката multisearch21 на „Сторифул“ (Storyful). Се работи за додаток (plugin)
за интернет-пребарувачот „Хром“ (Chrome) што овозможува внесување еден единствен термин за пребарување,
како што е корисничко име, и може да се добијат резултати од „Твитер“, „Инстаграм“, „Јутјуб“, „Тумблр“ (Tumblr)
и „Спокио“. Секоја од тие интернет-страници се отвора во нов таб на пребарувачот што ги содржи релевантните
резултати.
Пребарување по профилна фотографија
Луѓето често користат една фотографија како профилна фотографија за своите профили на повеќе различни социјални мрежи. Знаејќи го тоа, реверзибилното пребарување фотографии и илустрации22 на интернет-страници,
како што се „Тинај“23 и „Гугл имиџис“24, ќе ви помогне да ги идентификувате поврзаните кориснички налози.

16 Geofeedia (http://geofeedia.com/)
17 Echosec (https://www.echosec.net/)
18 Geofeedia (http://geofeedia.com/)
19 Pipl (https://pipl.com/)
20 Spokeo (http://www.spokeo.com/)
21 Достапна на веб-адресата https://chrome.google.com/webstore/unsupported/hkglibabhninbjmaccpajiakojeacnaf?hl=en
22 Проверете во оригиналниот „Прирачник за верификација“, Глава 4, (http://verificationhandbook.com/book/chapter4.1.php)
23 TinEye http://www.tineye.com/
24 Google Images https://www.google.com/imghp
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3. Идентификување на сопственоста на домените
Многумина новинари биле измамени од злонамерни интернет-страници. Знаејќи дека е лесно некој да купи неупотребуван домен со екстензијата .com, .net или .org, не би требало да ги земаме интернет-страниците „здраво за
готово“. Иако една интернет-страницата изгледа квалитетно произведена, со име на домен што звучи автентично, сепак може да се работи за политичка измама, лажна компанија или сатирична „несолена шега“.
Одредено ниво на контрола на квалитетот може да се постигне со проверка на името на доменот. Пребарајте го
во „Гугл“ и погледнете што напишале другите луѓе за таа интернет-страница. Апсолутно е неопходно да се спроведе „whois“ пребарување. DomainTools.com (http://domaintools.com/) е една од многуте интернет-страници што
нудат можност да се направи „whois“ пребарување. Таа ги излистува податоците за регистрацијата дадени од
сопственикот на интернет-страницата при купувањето на името на доменот.
На пример, на Светската трговска организација претходел Општиот договор за трговија и тарифи (General
Agreement on Tariffs and Trades (GATT). Очигледно постојат две интернет-страници што ја претставуваат СТО. Ги
имаме wto.org (вистинска) и gatt.org (лажна). Само еден поглед на интернет-страницата хостирана на gatt.org, и
повеќето истражувачи ќе знаат дека нешто не е во ред, но тоа не би било првпат новинарите да бидат доведени
во заблуда.
Едно „whois“ пребарување ќе ги разбие сите сомневања преку откривање на информациите од регистрацијата.
Wto.org25 е регистрирана на Интернационалниот компјутерски центар на Обединетите народи. Gatt.org, од друга
страна, е регистрирана на лицето „Andy Bichlbaum“ од групата ноторни шегаџии „the Yes Men“.
25 Резултатите од whois пребарувањето се достапни на (http://whois.domaintools.com/wto.org)

25

„Whois“ не е универзален лек за верификација. Луѓето често се служат со лаги при пополнувањето на формуларот
за регистрација на домен. Некои користат сервиси за анонимност, како што е „Domains by Proxy“, но комбинирањето на „whois“ пребарување со други алатки за имиња на домени и IP-адреси е важно оружје во борбата да се
обезбедат корисни материјали од автентични извори.
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Глава 4: Корпоративните велови откриени: Користење бази на
податоци, регистри на домени и други јавно достапни
материјали за истражување на компаниите
Кадија Шариф (Khadija Sharife) е истражувач и новинарка, координаторка за форензички истражувања во Африка во Истражувачката контролна табла – ИД (Investigative
Dashboard) и виш истражувач на Африканската мрежа на центри за истражувачко новинарство (АНЦИР). Таа е авторка или коавторка на неколку книги, вклучувајќи ја и „Оданочете нè
ако можете: Африка“ (Tax Us If You Can: Africa). Објавувала статии и во „мејнстрим“ списанија
и во академската периодика. Живее и работи во Јужна Африка.
Зад сè остануваат документи, трага што ги разоткрива системските нишки на незаконските и
нелегални активности на некое лице, мрежа или компанија. Работата е како да ја пронајдете
таа трага.
Африканската мрежа на центри за истражувачко новинарство (АНЦИР) неодамна спроведе истрага за една глобална пирамидална шема контролирана од Ренвик Хедоу (Renwick Haddow), директор од Велика Британија. Хедоу се наоѓаше на чело на субјектот наречен „Капитал Организејшн“ (Capital Organisation), што, преку мрежа од
триесетина „шел“ компании, продал лажни инвестиции вредни повеќе од 180 милион долари во период од пет
години.
Се работеше за глобална мрежа од меѓусебно поврзани субјекти, а нашата организација имаше буџет од 500
долари за да ја истражи и да ја разоткрие измамата. Целиот буџет му го доделивме на нашиот новинар во Сиера
Леоне, кој ни беше потребен за да посети една фарма поврзана со измамата, да зборува со локалните жители и да
ги извлече документите од надлежното министерство. Тоа значеше дека нема да имаме никаков буџет за другите
аспекти од приказната, вклучувајќи го и следењето на финансиските траги.
Како ја разоткривме измамата? Преку пронаоѓање и следење на трагата од документи, што во нашиот случај
вклучуваше пристап до многу информации од бази на податоци, корпоративни брошури, судски списи и други
јавно достапни извори. Сите докази што ги собравме, како и нашето целосно истражување можете да ги прочитате во статијата26 објавена во пролетното издание за 2015 година на „Ворлд Полиси Журнал“ (World Policy Journal,
Spring 2015).

Анатомијата на една измама
Измамата користеше шел-компании за да им продава на инвеститорите, особено на пензионери од Велика Британија фалсификувани инвестиции во далечни земји. Наводните инвестиции вклучуваа инвестиции во земјоделство (фарми за производство на палмино масло, ориз, какао и жито), минерални ресурси (злато, платина,
дијаманти), но и во недвижнини, обврзници за користење вода, ВОИП (Voice Over Internet Protocol) телефонија,
и друго. На инвеститорите им беа ветени големи профити, често со гарантирана излезна стратегија за да ги убедат дека ќе си ги повратат своите инвестиции зголемени со определена заработка.
Шел-компаниите со имиња како „Агри Фирма“ (Agri Firma), „Капитал карбон Кредитс“ (Capital Carbon Credits)
26 „Catch and Release“ http://www.worldpolicy.org/journal/spring2015/catch-and-release
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и „Воиптел Интернешнл“ (Voiptel International) немаа вработени, банкарски сметки, канцеларии и други компоненти што ги имаат вистинските претпријатија. Наместо тоа, Хедоу и неговата екипа ги насочуваа парите кон
агенции за прием на финансии, а тие ги депонираа средствата во држави што служат како даночни засолништа,
како што е Кипар. Финалната дознака беше правена до холдинг компании на Британските Девствени Острови,
како што се „Русалка“ (Rusalka) и „Гленбурни Инвестмент“ (Glenburnie Investment).
Шел-компаниите промовираа инвестициски шеми што не беа регулирани, или беа подложни на лесна регулација
од страна на Регулаторното тело за финансиски активности на Велика Британија (Financial Conduct Authority –
FCA). Потоа инвестициите беа промовирани преку фиктивни брокери со имиња како што се „Капитал Алтернативс“ (Capital Alternatives), „Велвет Асетс“ (Velvet Assets), „Премиер Алтернативс“ (Premier Alternatives), „Ејбл Алтернативс“ (Able Alternatives) и други. Тие субјекти имаа седиште во Велика Британија, но полека се проширија
низ целиот свет, од Гибралтар до Дубаи. Нивните канцеларии често беа најмени на краток рок, а за некои имаше
само поштенско сандаче. Многу од нив користеа исти телефонски броеви или беа регистрирани на иста адреса.
Лицето на измамата го претставуваа често бескрупулозни агенти за продажба што беа стимулирани со провизии
од 25 до 40 отсто од продадените инвестиции. Остатокот беше пренесуван во форма на „компензација за инвестициски аранжмани“ на приватни „офшор“ сметки на архитектите на потфатот, како што се Ренвик Хедоу, Роберт
Меккендрик и други клучни актери.

Следење на трагата
Најзначајните аспекти на секоја истрага се копањето низ податоци, внимателното слушање и поставувањето соодветни прашања. Но, поставувањето прашања бара соодветен контекст, а слушањето на вистинските извори
значи дека ќе дојдете до сржта на приказната. Податоците, слободни или не, не можат да го заменат доброто
истражување. За да може да спроведе добро истражување, денес новинарот мора да биде запознаен со тоа каде и
како да го пронајде знаењето, како најдобро да му пристапи и да го развива тоа знаење.
Судските документи покажуваа дека тоа не беше првпат некои од лицата и субјектите вклучени во измамата да
бидат предмет на истрага. Иако тој судски документ се однесуваше на навидум помалку значајно прашање – дали
шемата е колективна или индивидуална – процесот сам по себе често нуди доказен материјал и идеи што инаку
не би биле достапни.
Ги собравме корпоративните брошури во кои беа наведени агенциите на финансиските агенции, брокери, ревизори, физички канцеларии и други детали што ги расветлуваа врските помеѓу навидум независните компании.
Во работата користевме бесплатни јавни бази на податоци, како што е „Дудил“ (Duedil), што овозможуваат пребарување индивидуи и корпоративни директори. На тој начин, корисниците можат да ги идентификуваат сите
компании – постојни, ликвидирани, итн. – во кои фигурирал некој директор. Може да обезбеди и други значајни
информации: список акционери, регистрирани канцеларии и хронологија на работата на инволвираните поранешни и сегашни службеници. Го користевме и „ЛинкдИн“ за да ги провериме претходните лични и корпоративни врски.
Некои од слободните ресурси, на пример, „Дудил“ (Duedil), функционираа добро кај компаниите покриени од
истрагата што имаат врски со Велика Британија. Поспецифичните аспекти ги следевме преку „Компанис Хаус“
(Companies House), „Орбис“ (Orbis) и други интернет-страници што нудат корпоративни податоци, достапни без
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надоместок за новинарите преку Истражувачката контролна табла27. Контролната табла „е поврзана со повеќе од
400 онлајн бази на податоци во 120 национални јурисдикции во кои можете да побарате информации за лицата
или бизнисите што ве интересираат“.
Африканската мрежа на центри за истражувачко новинарство е вклучена во координацијата на африканското
одделение на Контролната табла. За разлика од другите јурисдикции, африканските држави често не поседуваат
дигитализирани или електронски достапни податоци. Затоа обучуваме и користиме домашни истражувачи во
индивидуалните земји за физичко собирање не само на ажурираните и точни корпоративни, катастарски и судски податоци, туку, меѓу другото, и за посета на клучните локации, за спроведување на основните интервјуа и за
снимање релевантни фотографии.
Покрај базите на податоци, користиме и „whois“ пребарувања на интернет, ако тоа е можно, за да ги утврдиме
датумот на основање и податоците за сопственоста на интернет-страниците поврзани на мрежата. Потоа ги споредивме информациите за контакт на брокерите и шел-компаниите наведени на интернет-страниците со информациите наведени во корпоративните бази на податоци. Со пребарување специфични фрази, успеавме да ги
извлечеме спомнувањата на некои имиња, компании, производи, и сл. од различни документи на интернет. Ги
пребаравме и новинските статии за луѓето и компаниите идентификувани во мрежата. Наскоро откривме дека во
нивните редови има и убијци, перачи на пари и други такви ликови.
Како дел од истрагата, создадовме лажни профили на социјалните медиуми за да пробаме да се поврземе со
релевантните компании и индивидуи и да влеземе во комуникација преку електронска пошта. Настапивме како
потенцијални инвеститори за да добиеме директен пристап до начинот на кој функционира измамата.
Клучниот дел од известувањето беше спроведен лично. Кога сфативме дека приказната е фокусирана на Сиера
Леоне, инвестиравме 500 долари што ги добивме од Отворено општество Западна Африка (Open Society West
Africa OSIWA) за локалниот истражувач Сајлас Гбандија (Silas Gbandia). Тој правеше физичка проверка дали
документите за наем на земјата беа правилно внесени, и ако не се, кои делови или аспекти се пропуштени при
внесувањето.
Повеќето инвеститори од нашата приказна претпоставуваа дека документите за наем на земја се легитимни.
Сепак, во ниту еден случај не постоеше законско право за инвеститорите да прават дополнителни договори за
натамошно давање на земјата на под наем. Некои договори за наем на земја не беа внесени во официјалните регистри на Сиера Леоне, што значи дека не беа легитимни (такви беа, на пример, договорите што се однесуваат на
палминото масло). Барем еден договор за наем на земја беше целосно лажен; другите беа само делумно валидни.
Користењето локални истражувачи за извлекување на регистрираните договори за наем на земја беше од непроценливо значење.
Ја користевме бесплатната услуга „sourceAfrica“ на АНЦИР за бележење, редакција и за објавување на клучните
документи, вклучувајќи ги и документите што ни ги праќаа внимателно култивираните доверливи извори.
Конечно, со сите собрани информации, се поврзавме со Хајнрих Бемке (Heinrich Böhmke), јужноафрикански
обвинител и внатрешен експерт на АНЦИР, од кого побаравме да ги прегледа нашите докази со вкрстено испитување. Тоа е процес што Бемке го пренесе од правосудниот свет и го приспособи за истражувачкото новинарство.
Проверивме дали доказите, ресурсите, интервјуата и изворите содржат некакви предрасуди и контрадикции, но
27 Достапна на веб-адресата https://investigativedashboard.org/
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проверивме и колку се конзистентни или веродостојни. Овде имате детален водич за вкрстеното испитување за
новинари. (Освен Бемке, го користевме и специјалистот за технологија на АНЦИР, Џовани Пелерано, да ни помогне да ги извлечеме мета-податоците од многубројните електронски извори и документи.)
На крај, преку идентификување на пошироките врски помеѓу луѓето, компаниите, јурисдикциите, финансиските агенти и производи, и преку проучување на корпоративните податоци за „Дудил“ (Duedil), „Компанис Хаус“
(Companies House) и други компании, успеавме да ја визуализираме структурата на мрежата. Визуелизацијата ни
покажа како функционира целата шема и кој сè е вклучен во неа.
Поголемиот дел од активностите беа резултат од истражувањето и анализата на јавно достапни информации и
документи. Тие податоци ни помогнаа во мапирањето на активностите, луѓето и субјектите што беа предмет на
интерес и ни ги обезбедија информациите што ни беа потребни за да продолжиме со истражувањето.

Клучни прашања
Поентата е дека не треба човек да биде генијалец за да развие добра истрага или да ги растргне корпоративните
велови – сè што е потребно е љубопитност, вистинската техника и посветеноста да се навлезе колку што е можно
повеќе и колку што е можно подлабоко во прашањето што се разгледува. Поминете низ колку што е можно повеќе извори на податоци: корпоративни податоци, медиумски извештаи, НВО, транспортни податоци, санкции и
казни, катастри... Барајте го она што не е видливо на прв поглед, она што изгледа нелогично или она што сметате
дека стрчи. Следете ги сопствените инстинкти.
Поставете колку што е можно повеќе прашања. На пример, кога истражувате некој корпоративен субјект, поставете прашања како што се следниве:
•

Со што се занимава компанијата?

•

Колку вработени има? Кои се нејзините вработени?

•

Во кои земји работи?

•

Во кои држави е регистрирана?

•

Кои се имињата на поврзаните компании во секоја од земјите во кои работи компанијата?

•

Каде плаќа даноци?

•

Каде ја пријавува заработката?

•

Кој е обемот на трансферните цени помеѓу нејзините подружници?

•

Кои компании ја користат таа практика и зошто? (И каде?)

Запомнете, сè што работи некој субјект остава трага од документи.
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Глава 5: Истражување со бази на податоци:
Верификација на квалитетот на податоците
Џанина Сењини (Giannina Segnini) во моментов работи како вонреден професор на
Школата за новинарство на Универзитетот Колумбија во Њујорк. До февруари 2014 година,
Сењини предводеше еден тим од новинари и инженери во весникот „Ла Насион“ (La Nacion),
во Костарика. Нејзиниот тим беше целосно посветен на изработка на истражувачки приказни преку собирање, анализа и визуелизација на јавни бази на податоци. Од 2000 година до
денес, Сењини обучила стотици новинари од Латинска Америка, САД, Европа и Азија, во областите на истражувачкото новинарство, новинарството помогнато од компјутер и дата-новинарството.
Сењини е трикратна добитничка на Националната новинарска награда „Хорхе Варгасе Гене“,
а ги има добиено и Националната награда за новинарство „Пио Викез“, наградата за извонредно новинарство
„Габриел Гарсија Маркез“, наградата „Ортега и Гасет“ на шпанскиот дневен весник „Ел Паис“, наградата за најдобро новинарско истражување на корупциски случај на „Транспаренси интернешнл“ за Латинска Америка и за
Карибите, како и наградата „Марија Мурс Кебот“ што ја доделува Универзитетот „Колумбија“. Сењини е поранешен учесник на програмата Ниман (Nieman Fellow) на Универзитетот „Харвард“ во 2001 и во 2002 година.
Новинарите никогаш досега немале толку голем пристап до информации. Повеќе од три ексабајти податоци
– што е еднакво на 750 милиони ДВД дискови – се создаваат секој ден, а нивниот број се дуплира на секои 40
месеци. Глобалната продукција на податоци денес се мери во јотабајти28. (Еден јотабајт е еднаков на 250 трилиони ДВД дискови со податоци.) Веќе наголемо се разговара за новите мерки што ќе бидат потребни кога ќе ги
надминеме јотабајтите29.
За многумина новинари порастот на квантитетот и брзината на производството на податоци можат да се покажат
како преголем залак за справување, и многумина новинари не се навикнати на користење огромен број податоци
во истражувањето и во раскажувањето. Сепак, желбата и стремежот да се искористат податоците и достапните
технологии за нивна обработка не треба да нè оттргнат од потрагата по точност во известувањето. За целосно да
ја разбереме вредноста на податоците, мора да можеме да правиме разлика помеѓу сомнителните и квалитетните
информации и да можеме во целиот тој шум да ги пронајдеме вистинските приказни.
Една значајна лекција што ја научив во текот на двете децении, колку што се служам со податоци во истражувањата, е дека податоците лажат исто толку колку што лажат и луѓето, а можеби и повеќе. Конечно, податоците
често се создадени и одржувани од луѓе.
Податоците би требало да ја претставуваат реалноста во даден момент од времето. Како да верификуваме дека
еден сет податоци соодветствува со реалноста?
Во текот на истражувања засновани врз податоци, треба да се извршат две клучни задачи за верификација: мора
да се направи првична процена веднаш по добивањето на податоците; и, на крајот на фазата на истражување или
28 http://www.forbes.com/sites/oracle/2013/06/21/as-big-data-explodes-are-you-ready-for-yottabytes/
29 За таа проблематика, прочитајте повеќе во статијата (https://gigaom.com/2012/10/30/as-data-gets-bigger-what-comes-after-a-yottabyte/)
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анализа, треба да се верификуваат сите наоди.

A. Првична верификација
Првото и основно правило е да се сомневате во сè и во секого. Во користењето податоци за производство на внимателно новинарство без недостатоци, не постојат целосно веродостојни извори.
На пример, дали целосно би верувале на база на податоци објавена од Светската банка? Повеќето од новинарите на кои им го поставив тоа прашање велат дека би верувале; за нив, Светската банка е веродостоен извор. Да
ја провериме таа претпоставка на два сетови податоци на Светската банка за да покажеме како се верификуваат
податоците и да повториме дека дури и таканаречените веродостојни извори можат да достават погрешни податоци. Притоа, ќе го следам процесот прикажан во следниот графикон.

1. *Дали податоците се целосни?*
Првата постапка што ја препорачувам е да се прегледаат екстремните (највисоките и најниските) вредности за
секоја од варијабилите содржани во сетот податоци, и потоа да се изброи колку записи (редови) се наведени во
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секоја од можните вредности.
На пример, Светската банка објавува база на податоци30 со повеќе од 10.000 независни процени на повеќе од
8.600 проекти развивани од страна на организацијата во целиот свет, од 1964 година досега.
Доволно ќе биде да ја подредиме колоната „Трошоци на зајмувањето“ на табелата од најниската до највисоката

вредност, и веднаш ќе утврдиме дека голем број записи имаат внес „нула“ во колоната за трошоците.
Ако креираме пивот-табела за да преброиме колку од проектите имаат нула трошоци, споредено со вкупниот број

записи, ќе видиме дека повеќе од половината од нив (53 отсто) имале нула трошоци.
Тоа значи дека секој што изведува пресметка или анализа што ги вклучува трошоците на проектите по индивидуални држави, региони или години, ќе направи грешка ако не ги земе предвид сите внесови за кои нема наведено
30 Достапна на веб-адресата http://data.worldbank.org/data-catalog/IEG
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трошоци. Сетот податоци, таков како што е добиен, ќе води кон неточен заклучок.
Банката објавува една друга база на податоци31 што наводно ги содржи индивидуалните податоци за секој проект

финансиран (а не само оценуван) од организацијата од 1947 година досега.
Доволно е да го отвориме документот api.csv (search.worldbank.org/api/projects/all.csv) во „Excel“ (верзијата на
документот од 7 декември 2014 година), за да стане јасно дека податоците се нечисти и дека содржат многу варијабили комбинирани во една ќелија (на пример, имињата на секторите или имињата на државите). Уште поважно да се забележи е фактот дека документот не ги содржи сите проекти финансирани од 1947 година досега.
Всушност, базата на податоци содржи само 6.352 од повеќе од 15.000 проекти финансирани од Светската банка
од 1947 година досега. (Забелешка: Светската банка подоцна ја поправи таа грешка. Истиот документ, прегледан
на 12 февруари 2015 година, вклучуваше 16.215 записи.)

31 Достапна на веб-адресата http://data.worldbank.org/data-catalog/projects-portfolio
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Еден сосема краток преглед на податоците покажа дека Светската банка не ги вклучува трошоците на сите проекти во своите бази на податоци, дека објавува нечисти податоци и дека не ги вклучила сите свои проекти во најмалку една верзија од податоците. Со оглед на погоре кажаното, какви ќе бидат вашите очекувања за квалитетот
на податоците објавени од навидум помалку веродостојни институции?
Друг скорашен пример за неконзистентна база на податоци открив за време на работилницата што ја водев во
Порторико, во која ја користевме базата на податоци на јавни договори на Државниот завод за ревизија32. Од
сите договори минатата година, 72 имаа негативна вредност ($-10.000.000) во полињата за внес на трошоците.
„Опен рифајн“ (Open Refine)33 е одлична алатка за брзо прегледување и процена на квалитетот на базите на податоци. На првата слика подолу можете да видите како „Open Refine“ може да се искористи за вршење нумерички
„Facet“ (рамнење) во полето „Cuantia“ (Количество). Нумеричкото рамнење ги групира броевите во кошнички со
нумерички опсег. Тоа ви овозможува да изберете опсег што се протега преку неколку последователни кошнички.
На втората слика е покажано дека можете да генерирате хистограм со опсегот на вредности вклучени во базата
на податоци. Записите потоа можат да се филтрираат по вредност со поместување на стрелките во графиконот.
Истото може да се направи со вредностите за датуми и за текст.

32 Достапна на веб-адресата http://contratos.ocpr.gov.pr/
33 Достапна на веб-адресата http://openrefine.org/download.html
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2. *Дали има дуплирани записи?*
Една од грешките што често настануваат при работата со податоци е неидентификувањето на постоењето дуплирани записи.
Кога обработуваме дезагрегирани податоци или информации за луѓе, компании, настани или трансакции, првиот чекор секогаш треба да биде пребарување за уникатните идентификациски варијабили за секој од внесовите.
Во случајот на базата на податоци за евалуација на проектите на Светската банка, секој проект се идентификува
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преку единствен код, односно „Project ID“. Базите на податоци на други субјекти можат да вклучуваат единствен
идентификациски број или, во случајот на јавните договори, број на договор.
Ако преброиме колку записи има во базата на податоци за секој проект, ќе видиме дека некои од нив се повторуваат и до трипати. Оттаму, секоја пресметка по држава, регион или податок со користење на податоците, без
елиминација на дупликатите, би била погрешна.
Во овој случај, записите се дуплицирани затоа што за секој од нив се извршени повеќе видови евалуација. За да ги
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елиминираме дупликатите, треба да избереме кои од направените процени се најверодостојни. (Во нашиот случај, записите под името Извештаи за оцена на перформансите [Performance Assessment Reports – PAR] изгледаат
најверодостојни затоа што нудат многу поцврста слика за евалуацијата. Извештаите ги развива [Независната
група за евалуација](http://ieg.worldbank.org/about-us), која независно и по случаен избор прегледува 25 отсто
од сите проекти на Светската банка за дадената година. Групата ги праќа своите експерти да извршат теренска
процена на резултатите на проектите и да подготват независни евалуации.)
3. *Дали податоците се точни?*
Еден од најдобрите начини за процена на веродостојноста на еден сет податоци е да се избере еден примерок од
записите и тој да се спореди со реалната ситуација.
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Ако базата на податоци на Светската банка – која наводно ги содржи сите проекти развиени од институцијата – ја
подредиме од проектот со најголеми кон проектот со најмали трошоци, ќе видиме дека најскап бил еден проект
во Индија. Вкупниот наведен износ на проектот е 29.833.300.000 американски долари.
Ако го пребараме бројот на проектот (P144447) на „Гугл“, можеме да пристапиме на оригиналната документација34 за одобрување и за проектот и за поврзаниот кредит, која наведува трошок од 29.833 милиони американски долари. Тоа значи дека бројката е точна.
Се препорачува секогаш да ја повторите оваа вежба за потврда на доволно голем број примероци од записите.
4. *Процена на интегритетот на податоците*
Од моментот кога првпат се внесени во компјутер до времето на пристапување до нив, податоците минуваат низ
неколку процеси на внесување, чување, пренесување и регистрација. Во секоја од тие фази, тие можеби биле манипулирани од страна на луѓе или од информатички системи.
Заради тоа, често се случува односите помеѓу табелите или полињата да се изгубат или да се измешаат, или некои варијабили да не бидат ажурирани. Токму поради тоа од клучно значење е да се вршат редовни тестови на
интегритетот.
На пример, не е необично во базата на податоци на Светската банка да се пронајдат проекти листани како „активни“ и многу години по датумот на нивното одобрување, дури и ако најверојатно голем број од нив одамна не
се активни.
За да проверам, подготвив пивот-табела и ги групирав проектите според годината на одобрување. Потоа ги филтрирав податоците за да ми се покажат само проектите означени како „активни“ во колоната „статус на проектот“. Гледаме дека 17 проекти одобрени во 1986, 1987 и 1989 година во базата на податоци сè уште се водат како
активни. Речиси сите проекти се спроведуваат во Африка.

34 Достапна на веб-адресата http://www.worldbank.org/projects/p144447?lang=en
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Во овој случај, потребно е да се разјасни, директно со Светската банка, дали тие проекти сè уште се активни по
поминати речиси 30 години.
Се разбира, можеме да извршиме и други тестови за да ја процениме конзистентноста на податоците на Светската банка. На пример, добра идеја е да се испита дали сите добитници на заеми (во базата на податоци идентифи40

кувани како „borrowers“) се совпаѓаат со организации и/или влади во земјите наведени во полето „Countryname“,
или дали државите се класифицирани во соодветниот регион („regionname“).
5. *Дешифрирање кодови и акроними*
Еден добар начин за да ги држите новинарите настрана е да им покажете комплексни информации што содржат
специјални шифри и терминологија.
Се работи за омилениот трик на бирократите и организациите со ниско ниво на транспарентност. Тие очекуваат
дека нема да знаеме како да го разбереме тоа што ни го дале. Но, шифрите и акронимите можат да се искористат
и за да се намали бројот на карактери и да се зголемат капацитетите за чување. Речиси сите системи за подготовка на бази на податоци, без оглед на тоа дали се јавни или приватни, користат шифри и акроними за класифицирање на информациите.
Всушност, на многу луѓе, субјекти и предмети на светот им се доделени една или повеќе шифри. Луѓето имаат
матични броеви, броеви на социјално осигурување, броеви на сметки во банка, даночни броеви, броеви на корисници на услуги на чести патници, студентски броеви, број на вработен, и сл.
На пример, металните столчиња во светот на меѓународната трговија се заведени под бројот 940179. Секој број на
светот има свој единствен ИМО број (International Maritime Organization – IMO). Многу предмети и нешта имаат
свој единствен, уникатен број: недвижнини, авиони, компании, компјутери, паметни телефони, пушки, тенкови, таблети, разводи, бракови... Затоа, задолжително треба да се научи како да се дешифрираат шифрите и да
се разбере како се користат за да се разбере логиката на базите на податоци и, што е многу позначајно, нивните
меѓусебни односи.
Секој од 17-те милиони контејнери за превоз на стока на светот поседува свој единствен идентификациски знак,
и ние можеме да го следиме нивното движење ако знаеме дека првите четири букви од идентификацискиот знак
се поврзани со идентитетот на сопственикот на контејнерот. Сопственикот можете да го побарате во регистарот
на контејнери35. На тој начин, четирите букви од една таинствена шифра стануваат средство за добивање повеќе
информации.
Базата на податоци на проценети проекти(http://data.worldbank.org/data-catalog/IEG) на Светската банка е полна со шифри и акроними, а, изненадува тоа што институцијата не објавува унифициран толковник на поими со
опис на значењето на сите тие шифри. Некои кратенки и акроними дури и се застарени и се спомнуваат само во
стари документи.
На пример, колоната „Lending Instrument“ ги класифицира сите проекти во зависност од 16 видови кредитни
инструменти што ги користи Светската банка за финансирање проекти: APL, DPL, DRL, ERL, FIL, LIL, NA, PRC,
PSL, RIL, SAD,
SAL, SIL, SIM, SSL и TAL. За да ги разбереме податоците, потребно е да го истражиме значењето на тие кратенки.
Инаку, нема да знаеме дека ERL се однесува на итните кризни заеми што им се даваат на државите што штотуку
минале низ воени судири или природни катастрофи.
Шифрите SAD, SAL, SSL и PSL се однесуваат на оспоруваната Програма за структурни приспособувања (Structural
35 Достапен на веб-адресата http://www.bic-code.org/consultation-of-the-containers-bic-code-register.html
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Adjustment Program) што Светската банка ја спроведуваше во 1980-те и 1990-те години. Таа обезбедуваше заеми
за државите во економска криза што, за возврат, требаше да ги променат нивните економски политики за да ги
намалат своите фискални дефицити. (Програмата беше оспорувана поради влијанието врз социјалната состојба
во неколку држави.)
Според Светската банка (http://digitalmedia.worldbank.org/projectsandops/lendingtools.htm), од втората половина
на 1990-те години, таа е многу повеќе фокусирана на заеми за „развој“, наместо на заеми за приспособување. Од
друга страна, според базата на податоци, помеѓу 2001 и 2006 година, повеќе од 150 заеми се одобрени според
режимот на Структурни приспособувања.
Дали се работи за грешка во базата на податоци или Програмата за структурни приспособувања е продолжена и
во ова столетие?
Овој пример покажува дека декодирањето кратенки не е само добра практика за проценување на квалитетот на
податоците, туку, што е уште позначајно, за откривање приказни од јавен интерес.

Б. Верификување на податоците по спроведената анализа
Завршниот чекор во верификацијата е фокусиран на вашите наоди и вашата анализа. Се работи, веројатно, за
најзначајниот дел од верификацијата, и за лакмусов тест, за да утврдите дали вашата приказна или појдовната
хипотеза „држат вода“.
Во 2012 година, работев како уредничка во мултидисциплинарниот тим на весникот „Ла Насион“ во Костарика.
Решивме да ја истражиме една од најзначајните програми за јавни субвенции што ги доделуваше владата, позната под името „Avancemos“.
Програмата за субвенции им исплаќаше месечни стипендии на сиромашните ученици во јавните училишта за да
ги спречи да го напуштат школувањето.
Откако ја обезбедивме базата на податоци со сите стипендирани ученици, ги додадовме и имињата на нивните
родители. Потоа ги пребаравме другите бази на податоци за сопственоста на недвижен имот, моторни возила,
личен доход и компаниите што работат во земјата. Тоа ни овозможи да создадеме исцрпен список на средствата
со кои располагаат индивидуалните семејства.
(Тие податоци се јавни во Костарика, со одлука на Врховниот изборен суд.)
Ние тргнавме од хипотезата дека некои од 167.000 стипендирани ученици не живеат во услови на сиромаштија
и дека не би требало да ја добиваат месечната стипендија.
Пред анализата, ги проценивме и ги исчистивме сите записи, но и ги верификувавме односите помеѓу индивидуалните лица и нивниот имот.
Анализата36 откри, меѓу другото, дека татковците на околу 75 ученици месечно заработуваа повеќе од 2.000 американски долари (минималната плата за неквалификуван работник во Костарика изнесува 500 долари) и дека
повеќе од 10.000 од нив поседуваат скапи недвижнини или автомобили.
Сепак, дури кога ги посетивме нивните домови можевме да докажеме нешто што податоците сами за себе никогаш немаше да го покажат: тие деца живееја во вистинска сиромаштија со своите мајки, затоа што биле напуште36 Достапна на интернет-страната на „Ла Насион“, http://wfnode01.nacion.com/2011-02-06/Investigacion/Relacionados/Investigacion2651586.aspx?Page=3
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ни од нивните татковци.
Никој никогаш не ги прашал за нивните татковци пред да им ја доделат бенефицијата. Како резултат на тоа, државата го финансираше, со јавни пари и во текот на многу години, образованието на голем број деца напуштени
од цела армија неодговорни татковци.
Оваа приказна ја сумира најдобрата лекција што ја имам научено во долгите години работа на истражување податоци: Ни најдобрата анализа на податоци не е замена за теренското новинарство и за верификацијата.
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Глава 6: Градење експертиза преку верификација на кориснички
содржини
Елиот Хигинс (Eliot Higgins) е истражувачки новинар и истражувач специјализиран за
истражување со отворени извори. Тој е познат во целиот свет по неговата работа на истражувањето на употребата на касетна муниција во Сирија, шверцувањето оружје за сириската опозиција, нападите со Сарин во Дамаск на 21 август и рушењето на авионот МХ17 во Украина.
Неговата нова интернет-страница „Белингкет“ (Bellingcat) има цел да го шири користењето
на техниките на истражувањата со отворени извори помеѓу невладините организации, медиумите и други групи. На „Твитер“ можете да го пронајдете како @EliotHiggins (https://twitter.
com/eliothiggins).
Во подоцнежните фази од граѓанската војна во Либија во 2011 година, бунтовничките групи
се пробија од регионот на планината Нафуза и почнаа да освојуваат градови. Се појавија многу контрадикторни
извештаи за освоени градови во подножјето на планинскиот масив. Едно од тие тврдења се однесуваше на гратчето Тиџи, на север од планината. На интернет беше поставено видео37 на кое се гледаше тенк како минува, како
што тврдеше видеото, низ центарот на градот.
Во тој период јас се занимавав со испитување на корисничките содржини што доаѓаа од зоната на судири во
Либија. Ме интересираше да разберам што се случува на теренот, зад она за што известуваа медиумите. Имаше
постојани тврдења и оспорувања на тврдењата за тоа што се случува на теренот. Мене ме интересираше да одговорам на едно единствено прашање: како ќе знаеме дека некој извештај е точен?
Токму поради тоа, прво научив да го користам геолоцирањето за верификација на локацијата на која се снимени
видеата. Тоа ми помогна да ги усовршам техниките за истражување со отворени извори што денес ги користиме
и јас и други луѓе за истражување на сè и сешто, од меѓународна корупција до воени зони и срушени авиони.
Видеото од Тиџи прикажуваше тенк што вози по широк пат, покрај некаква џамија. Тиџи е мало гратче; мислев
дека веројатно ќе биде лесно да се пронајдат тој пат и таа џамија.

37 Достапно на „Јутјуб“, https://www.youtube.com/watch?v=EXk7T_1gZlE
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До тој момент, не бев ни размислувал за можноста да користам сателитски мапи за да ги побарам објектите видливи на видеоснимки за да потврдам каде се снимени. Сателитските снимки прикажани подолу јасно покажуваа дека постои само еден главен пат што минува низ градот, а покрај тој пат постоеше една џамија. Ги споредив
позицијата на минарето, куполата и блискиот ѕид на сателитската слика и нивната позиција на видеото, и беше
јасно дека совршено се совпаѓаат.

45

Кога утврдив која е најверојатната позиција на камерата во градот, можев да го прегледам целото видео и да
споредам и други детали со она што беше видливо на сателитската слика. Добив дополнителна потврда дека
позициите се совпаѓаат.
Експертизата во областа на геолоцирање со помош на сателитска мапа ја изградив со текот на времето, со користење нови трикови и техники кога преминував на нови видеа.
Сообраќајници што се совпаѓаат со она што се гледа на фотографијата
По видеото од Тиџи, прегледав едно видео38 што наводно беше снимено во друг либиски град, во Брега, на кое се
гледаат борци на бунтовничките сили како шетаат по улиците. Прво изгледаше дека нема поголеми и позначајни објекти, како што се џамии, на сателитските снимки. Сепак, сфатив дека постои нешто големо што е видливо
на видеото. Како што минуваа по улиците, беше можно да се мапираат улиците по нивната маршрута, што потоа
ги споредив со она што се гледаше на сателитските мапи. Подолу е прикажана рачно нацртаната мапа на улици,
онака како што јас ги видов на видеото.
38 Достапно на „Јутјуб“, https://www.youtube.com/watch?v=4GG_ifATKlA
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Ги прегледав сателитските снимки од градот, барајќи слична шема на улици. Наскоро пронајдов совпаѓање:
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Лов на сенки
Како што ќе се запознавате со геолоцирањето врз основа на сателитски снимки, ќе научите да ги препознавате и
помалите објекти. На пример, иако предметите, како што се билборди и улични светилки, се мали, сенката што
ја фрлаат може да укаже на нивното присуство. Сенките можат да се искористат за добивање информации за
висината на зградите и за нивната форма:

Сенките можат да се искористат за утврдување на времето во кое е снимена некоја слика. По рушењето на авионот на летот МХ17 во Украина, беше споделена следната фотографија на која се гледа ракетен лансер „Бук“ во
градот Торез:
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Можеше да се утврди точната позиција на камерата и од неа да се извлече насоката по која се протегаат сенките.
Се послужив со интернет-страницата „Сан калк“39 (Sun Calc), што им овозможува на посетителите да ја пресметаат позицијата на сонцето во текот на денот со користење интерфејс подготвен врз основа на „Гугл мапс“. Тогаш
може да го поставам времето на приближно 12.30, по локално време, претпоставка што подоцна ја потврдив
преку интервјуа со цивилите од тој крај и со споредување на сведоштвата на социјалните мрежи што тврдеа дека
ракетниот лансер поминал низ градот.
Во примерот на 17 јули 2014 година и рушењето на МХ17, тоа беше можно да се направи преку анализа на неколку
видеа и фотографии од ракетниот лансер „Бук“. Јас, како и неколку други луѓе, можевме да подготвиме мапа со
движењето на лансерот во текот на тој ден, како и хронологија на сведоштвата на очевидци.

Со здружување на неколку различни извори, алатки и техники, беше можно да се поврзат поединечните информации и да се утврдат клучните факти за инцидентот.
Еден клучен елемент на работата со кориснички содржини во истражувањето е разбирањето на начините на
споделување на таквите содржини. Во Сирија, главен извор на информации од некои области се грст опозициски
страници на социјалните медиуми. Тоа, секако, го ограничува гледањето на конфликтот во различни региони,
но, исто така, значи и дека е можно да се соберат, да се организираат и систематски да се прегледаат тие извештаи
за да се добијат најновите информации.
Во случајот на Украина, нема многу ограничувања за пристапот до интернет, па информациите се споделуваат
насекаде. Тоа поставува нови предизвици за собирањето информации, но значи и дека постојат повеќе нефил39 Пресметката на Sun Calc е достапна на адресата http://suncalc.net/#/51.508,-0.125,2/2015.03.26/10:05
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трирани содржини што можат да содржат вистински драгоцени камења во нив.
Во текот на истражувањето на ракетниот лансер „Бук“ поврзан со рушењето на МХ17 за потребите на „Белингкет“, беше можно да се пронајдат повеќе видеоснимки од еден конвој што патува низ Русија до границата со
Украина во кој се наоѓаше и лансерот снимен и фотографиран во Украина на 17 јули.
Видеата беа поставени на налози на социјалните медиуми и на неколку различни интернет-страници што им
припаѓаа на различни лица. Ги откривме така што прво спроведовме геолоцирање на почетните видеа, а потоа
резултатите ги искористивме за предвидување на најверојатната маршрута на движење што тие возила би ја
искористиле до секоја геолоцирана локација. Потоа можевме да извршиме пребарување со клучни зборови на
различни социјални медиуми за да ги добиеме имињата на локациите по должината на маршрутата по која би
требало да патува возилото. Пребарувавме и со клучни зборови, како што се „конвој“, „ракета“ и сл. што можеби
беа поврзани со сведоштвата.
Иако сето тоа одземаше многу време, ни дозволи да создадеме збирка од извештаи од голем број извори што
инаку би биле занемарени и, секако, никој не би собрал на едно место.
Ако треба да дадам некаков совет за крај, би ви рекол да се обидете да го искористите тој приод за некое истражување. Чудесно е што сè можете да откриете ако им пристапите на корисничките содржини и информациите од
отворени извори на систематски начин. Се учи брзо и низ работа. Дури и нешто толку едноставно, како што е
проверката на геолокацијата што ја извршил некој друг, може да ви помогне да научите многу за споредбата на
видеа и фотографии со сателитски снимки.

50

Глава 7: Користење кориснички содржини во истражувањата
поврзани со човековите права и воените злосторства
Кристоф Кетл (Christoph Koettl) е советник за технологија и човекови права во „Амнести
интернешнл“ (Amnesty International). Тој е основач и уредник на „Лабораторијата за граѓански докази“40, првиот ресурс за автентикација на социјалните медиуми наменет за истражувачи во областа на човековите права. Твита на @ckoettl41. Ставовите изразени во ова поглавје
се на авторот и не ги одразуваат нужно ставовите на „Амнести интернешнл“.
На почетокот на летото 2014 година, во „Амнести интернешнл“ пристигна видеоснимка42 на
која беа прикажани нигериски војници како им ги сечат гркланите на осомничени поддржувачи на терористичката група „Боко харам“ (Boko Haram) и потоа телата ги фрлаат во масовна гробница. Видеото, што се прошири во целиот регион и се појави и на „Јутјуб“, укажуваше
дека нигериски војници извршиле воено злосторство. Сепак, за да стигнеме до тој заклучок, спроведовме обемна
истрага што вклучуваше анализа на видеоматеријали и теренско истражување. „Амнести интернешнл“ ги објави
наодите43 од истрагата за инцидентот.
Тој инцидент е извонреден пример за начините на кои корисничките содржини можат да придонесат за длабинските истражувања. Тој го илустрира значењето на „копањето“ подлабоко и одењето подалеку од основните
факти собрани со стандардна верификација на кориснички содржини. Тоа особено е значајно кај истражувањата
на човековите права. Корисничките содржини не само што помагаат во дефинирањето на локацијата и времето
во кои се случило кршењето на правата; тие можат да помогнат во идентификувањето на одговорните лица или
единици (докази за поврзаноста), што може да помогне во утврдувањето на командната одговорност, или да
обезбедат клучни докази од самото место што потврдуваат дека е извршено некое злосторство.
Иако истрагите и новинарското истражување за човековите права и воените злосторства се разликуваат, постои
и огромна зона на преклопување, и во смисла на алатките за верификација што се користат и во смисла на ползата од потпирањето на кориснички содржини. Всушност, британскиот медиум „Канал 4“ (Channel 4) спроведе
истрага44 за конфликтот во Североисточна Нигерија, што во најголема мера се засноваше врз гореспоменатото
корисничко видео.

Начела на истрагите за кршења на човековите права
Иако голем број кориснички содржини можат да имаат огромна информативна вредност, групите за човекови
права, се разбира, првенствено се заинтересирани за нивната вредност како доказен материјал. Во истрагите за
кршењата на човековите права, ги споредуваме сите факти собрани со инструментите што ни ги нудат нормите
и законите за човековите права (правото во областа на човековите права, хуманитарното право, регулативата
40 Citizen Evidence Lab, http://citizenevidence.org/
41 https://twitter.com/ckoettl
42 Достапна на „Јутјуб“, https://www.youtube.com/watch?v=GA7SIbvEO64&feature=youtu.be&t=3m50s
43 Достапни на интернет страницата на организацијата,
https://www.amnesty.org/en/articles/news/2014/08/nigeria-gruesome-footage-implicates-military-war-crimes/
44 Статијата е достапна на веб-адресата http://www.channel4.com/info/press/news/nigerias-hidden-war-channel-4-dispatches
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за правата на бегалците и кривичното право) за да донесеме судови за настанатите кршења или злоупотреби на
правата. Како последица, секој аналитичар што, како мене, работи со кориснички содржини, мора да биде дел од
еден поширок тим што се состои од стручњаци за соодветната земја, политиколози и правници.
Нашата крајна цел е да постигнеме позитивно влијание за човековите права. На пример, кога нашиот труд придонесува за воспоставување меѓународна истрага или ќе доведе до осуда на осомничениот сторител на кршењата
на човековите права. Денес, најдобрите резултати ги постигнуваме кога комбинираме повеќе различни докази,
како што се лични сведоштва, официјални документи, сателитски фотографии и кориснички содржини.
Тоа бара блиска соработка од истражувачите што поседуваат експертиза за земјата во која се истражува, доверливи контакти на теренот и високоспецијализирани аналитичари што не се фокусирани на специфичен регион
или држава, туку можат да обезбедат анализа на сателитските снимки или анализа на корисничките содржини.
Може да се случи некој доказ да одрекува некоја информација собрана во текот на истрагата, на пример, ако сателитските снимки не ги поддржуваат тврдењата на очевидци дека постои масовна гробница. Во таквите случаи
сме многу внимателни и се воздржуваме од давање изјави за фактичката состојба или за настанати кршења на
правата.
Таквата соработка помеѓу повеќемина стручњаци на различни полиња станува порелевантна кога ги надградуваме истрагите на воени злосторства што можат да се засноваат врз еден единствен инцидент снимен со камера.
На пример, злосторствата против човештвото по природа се систематски и широко распространети, како дел од
политиките на некоја држава или организација. Истражувањето што се потпира само на кориснички содржини
тешко дека ќе може да доведе до таква комплексна (правна) детерминација. Корисничките содржини вообичаено обезбедуваат само еден поглед на дадениот инцидент. Сепак, тие можат да имаат клучна улога во истрагата,
како што ќе ни покаже следниот пример.

Снимки на воени злосторства
Во 2014 година, „Амнести интернешнл“ разгледа десетици видеоснимки и фотографии од конфликтот што се
разгоруваше во Североисточна Нигерија. Групите за човекови права и новинските организации собираа обемна
документација за злоупотребите на „Боко Харам“. Сепак, содржините за кои говорам беа особено интересни,
затоа што најголемиот дел од нив прикажуваат злоупотреби извршени од воените сили на Нигерија и од милицијата „Граѓански здружени сили“ (Civilian Joint Task Force – CJTF).
Содржините што беа најрелевантни за нас се однесуваа на настаните од 14 март 2014 година, односно на нападот
на „Боко Харам“ врз гарнизонот „Гива“ (Giwa) во Мајдугури, главниот град на нигериската провинција Борно.
Нападот бил сниман со видеокамера и поставен на „Јутјуб“ (http://www.bbc.com/news/world-africa-26819965) од
„Боко Харам“, за пропагандни цели. Нападот резултира во бегство на неколку стотини заробеници од касарната.
Одговорот на властите може да се опише само како шокантен: во неколку часа, нигериската армија и „Граѓанските здружени сили“ погубија, без судење и по брза постапка, повеќе од 600 луѓе, повеќето од нив заробеници што
повторно беа фатени, често на отворено и пред објективите на камерите.
Неколкумесечното внимателно истражување ни помогна да ги поврземе различните видеоснимки и фотографии
во вознемирувачка фотографија за однесувањето и за постапките на воените сили на Нигерија. На пример, една
не многу остра видеоснимка, снимена со мобилен телефон, прикажуваше војник како влечка невооружен човек
сред улица и го егзекутира до еден цел куп човечки трупови.
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Прво спроведовме стандардна анализа на содржина. Анализата вклучуваше извлекување на спецификациите за
улицата и уличната расвета, околните згради и вегетацијата, како и детали за луѓето што се гледаат на снимката,
како што се облеката и воената опрема што ја носат. Прегледувањето на видеото, кадар по кадар, ни помогна во
тој процес. Потоа ги споредивме географските елементи со сателитските снимки од таа област достапни на „Гугл
ерт“ (Google Earth). Врз основа на тие активности, можевме попрецизно да ја утврдиме најверојатната локација
во Мајдугури, голем град од околу еден милион жители.
Неколку месеци подоцна, искористивме нови фотографии, собрани од отворени извори или директно од локални извори, за да насликаме посеопфатна и уште позагрижувачка фотографија на инцидентот. На пример,
најмалку две жртви беа со раце врзани зад грб. Треба да спомнам и дека неколку од фотографиите што ги имавме
беа означени со географски податоци (geotagged). Тоа го откривме со испитување на мета-податоците на фотографиите со користење на читачот EXIf. Податоците за локацијата совршено се совпаѓаа со аголот на улицата
што го идентификувавме во текот на анализата на содржините на видеото што го анализиравме на почетокот на
истрагата.
Други видеоматеријали снимени истиот ден се однесуваа на една уште пострашна сцена, укажувајќи дека е сторено уште едно воено злосторство. Тие го прикажуваа убивањето на неколку невооружени мажи, како што спомнавме претходно во ова поглавје. Видеоснимките се класичен пример за начинот на кој корисничките материјали,
ако ги комбинираме со традиционалните методи на истражување, можат да бидат моќна алатка во долгорочните
истраги.
Го забавивме видеото за да извршиме анализа на содржината, сè со цел да ги идентификуваме специфичните
одлики на војниците и жртвите, или што било друго што би можело да укаже на локацијата, времето или датумот на случување на настаните. Откривме два значајни детали: еден од војниците носеше црн панцир со натпис
„Borno State. Operation Flush“ (Држава Борно. Операција Флаш“), односно името на воената операција во Североисточна Нигерија; и, само за момент, видлив сериски број („81BN/SP/407“) на една пушка. Не се гледаа никакви
специфични географски карактеристики за да можеме преку нив да ја идентификуваме точната локација.
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Детали извлечени од видеото. Кадрите се зголемувани и обработени со цел да се подобри видливоста на деталите. На кадарот десно направивме инверзија на боите за да го нагласиме серискиот број на пушката.
„Амнести Интернешнл“ потоа интервјуираше неколку извори во воените сили кои, независно еден од друг, го
потврдија инцидентот, вклучувајќи ги и датумот и пошироката локација во непосредната близина на Мајдугури.
Еден истражувач на „Амнести Интернешнл“, на една теренска мисија во таа област, успеа да ги обезбеди оригиналните видеоснимки. Тоа ни овозможи да спроведеме анализа на мета-податоците, нешто што често е невозможно со содржините објавени на интернет, затоа што социјалните медиуми редовно ги модифицираат или ги
отстрануваат мета-податоците во процесот на поставување на содржините.
Тие податоци потврдија дека снимката е создадена на 14 март 2014 година.
Добивањето на оригиналните записи често е можно само преку развиени локални контакти и мрежи што споделуваат содржини лице в лице или преку електронска пошта (идеално е ако тоа е во шифрирана форма). Вештите
истражувачи од новинските дескови и новинарите што можеби ќе сакаат да ги контактираат локалните извори
преку „Твитер“ или преку друга јавна платформа треба да ги имаат предвид ризиците што ги носи барањето од
контактите да обезбедат такви чувствителни снимки во небезбедна околина.
Во нашиот случај, два извори изјавија дека сторителите би можеле да бидат припадници на 81-от баталјон што
оперира во Борно, а дека серискиот број на пушката се однесува на „чета за поддршка“ на тој баталјон. Уште
позначајно е што неколку извори, што мораше да останат анонимни, секој за себе изјавија дека таа пушка не е
пријавена како украдена, однапред дисквалификувајќи го предвидливиот одговор на нигериските власти дека
војниците всушност биле натрапници што користеле украдена опрема и оружје.
По првата јавна изјава45 за најдраматичните снимки, „Амнести Интернешнл“ ја продолжи својата истрага уште
неколку месеци, здружувајќи ги традиционалното истражување, на пример, сведоштвата со сателитските снимки и претходно спомнатите видеоснимки и фотографии. Корисничките содржини го поддржаа општиот заклучок на истрагата дека „Боко Харам“ и нигериските оружени сили се вмешани во злосторства против човештвото.
Наодите можат да имаат сериозни импликации, знаејќи дека наведените дела се злосторства според меѓународното право, што значи дека се предмет на универзална јурисдикција и потпаѓаат под јурисдикцијата на Меѓународниот кривичен суд.

45 Достапна на веб-адресата https://www.amnesty.org/en/articles/news/2014/08/nigeria-gruesome-footage-implicates-military-war-crimes/

54

Глава 8: Примена на етичките принципи
во истрагите во дигиталната ера
Фергас Бел (Fergus Bell) е шеф за партнерства и иновации во редакциите во САМ (SAM),
платформа за пребарување, чување и раскажување на социјалните медиуми наменета за индустрија на вести. Во САМ дојде од „Асошиејтед прес“ (АП) каде што, како уредник за меѓународни социјални медиуми и кориснички содржини, ја предводеше глобалната операција за
откривање на изворите и верификација на корисничките содржини за платформите на АП.
Во 2013 година, Бел стана соосновач на комисија во рамките на Асоцијацијата на онлајн вести
(Online News Association) (http://journalists.org/) што ги собра на едно место лидерите на новинарската заедница за да разговараат за етиката и стандардите на корисничките содржини
и за дигиталното собирање информации и вести. Бел дипломира на Универзитетот во Лидс
и претходно работел во Ај-Ти-Ен (ITN), Си-Ен-Ен (CNN), и во повеќе радиостаници во цела
Велика Британија.
Корисничките содржини добиваат сè позначајна улога во дневното известување, при што публиката избира да ги
сподели своите приказни и искуства преку содржини што самата ги изработува. Нашиот третман на луѓето што
ги споделуваат таквите неодоливи содржини имаат директно влијание врз начинот на кој ние, и други организации, ќе соработуваат со нив во иднина.
Од големо значење е да дефинираме кои етички стандарди ќе функционираат за вас и за вашата публика, и кои
и какви дејства ќе ви овозможат да воспоставите и да ги одржувате односите со нив. Ако сакаме нашиот приод да
биде одржлив, тој приод мора да биде етички.
Индивидуални лица придонесуваат за покривањето и известувањето за настаните на два типични начини. Кај
првиот начин, новинарите можат да ги поканат или да ги охрабрат луѓето да учествуваат во програмирањето и
во известувањето. Тој тип соработник најчесто ќе биде лојален, ќе создава содржини во согласност со стилот на
организацијата, и ќе биде совесен во поднесувањето содржини.
Вториот тип се оние што можеме да ги наречеме „случаен новинар“. Може да се работи за сведок на некој настан,
или некој што споделува детали или информации што ќе ви помогнат во истражувањето, дури и ако тоа лице не
го прави тоа со замисла да им помага на новинарите. Овој тип соработник често воопшто нема идеја или не е свесен дека тоа што го нуди, или не сакајќи веќе го понудил, може да има некаква вредност или да биде интересно
за новинарите. Тоа особено е вистина во контекстот на истражувачкото новинарство.
Оваа глава расветлува неколку клучни прашања и приоди во примената на етиката и стандардите во собирањето
вести од социјалните медиуми и во работата со кориснички содржини.

Пристапување кон приватни заедници
Приватните, затворени заедници можат да бидат крајно корисни во откривањето идеи за истражувања. Неколку
очигледни примери за приватни, затворени заедници се блоговите, групите „sub-Reddit“ и групите на „Фејсбук“.
Помалку очигледна приватна заедница може да биде кога едно лице ја користи страницата на „Јутјуб“ за да споделува видеа со пријателите и со семејството. Се работи за јавен кориснички налог, но корисникот претпоставува
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дека поседува одредено ниво приватност затоа што материјалите ги споделува со одредени луѓе. Поентата е да
размислите за тоа како на своите активности гледа креаторот на содржината, а не како вие гледате на нив. Тоа ќе
ви помогне да го примените најчувствителниот и најетички приод.
Главното прашање веројатно е како да се идентификувате пред таа заедница и внатре во неа. Внатре во организацијата во која работите, треба да разгледате две прашања што се однесуваат на тоа колку треба да бидете
транспарентни.
1. *Во кои случаи анонимноста се смета за прифатлива?* – Корисниците на платформи како што се „Редит“
(Reddit) и „Ченел 4“ (4Chan) најчесто се анонимни, и таму може да биде прифатливо да влезете во интеракција
без најпрво да се претставите како новинар. Сепак, ако правите нешто што го надминува следењето на конверзацијата, веројатно ќе дојде таков момент кога е соодветно да се претставите себеси и својата професија. „Редит“
неодамна објави упатства како да се пристапи на некоја заедница во работата на некоја приказна46.
2. *Во кои случаи анонимноста не е прифатлива опција?* – Мрежите како „Фејсбук“ и „Твитер“ често се покорисни кај ударните вести поради поголемата веројатност дека луѓето ќе користат вистински имиња и идентитети.
Во таква средина, анонимноста на новинарите е помалку прифатлива како опција. Повторно, ако само набљудувате и не влегувате во директен контакт со индивидуални лица, најчесто е најдобро ако бидете отворени и искрени за тоа кои сте и што работите.
Секако, секогаш ќе има исклучоци од правилата. Тоа е така и кај носењето одлука кога ќе биде прифатливо новинарите да спроведуваат тајна истрага во реалниот свет. Секогаш е најдобро да ја осмислите вашата политика
по тоа прашање пред да ви биде потребна. Така ќе можете да дејствувате сигурни дека добро сте размислиле за
вашиот приод.

Обезбедување дозвола
Барањето дозвола за употреба на содржини од креаторите на кориснички содржини помага да се воспостави и да
се одржи репутацијата на вашата организација како организација што нуди фер третман. Обезбедувањето дозвола ќе ви помогне да се осигурите дека користите содржини од оригиналниот извор. На долг рок, тоа може да
ве спаси од правни главоболки. Сите водечки социјални платформи нудат едноставни методи за брза и директна
комуникација со корисниците.
Комуникацијата со индивидуални лица, се разбира, е значаен дел од секој процес на верификација. Значи дека
чинот на барање дозвола отвора потенцијален извор на дополнителни информации или дури и содржини што
инаку не би ги имале.
Плаќањето за содржините е одвоено прашање и е нешто што вашата организација треба да го одлучи сама. Сепак, јасно е дека обезбедувањето дозвола и именувањето на заслужните е новата валута при користењето кориснички содржини. Клер Вордл пишува на таа тема во следното поглавје.

Менаџирање на соработниците и нивната безбедност
Доделување задачи/барање од публиката да придонесе
Ако собирате содржини од вашата публика преку барања или доделување задачи, треба да имате предвид неколку етички прашања. На самиот врв на вашиот список е одговорноста да се грижите за нивната безбедност.
46Упатствата се достапни за консултации на веб-адресата http://www.reddit.com/wiki/pressiquette/
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Постојат неколку прашања што треба да ги разгледате при дефинирањето на стандардите во таа област:
•

Дали извршувањето на задачата ќе доведе некого во опасност?

•

Дали индивидуално лице може да се најде во близина на настан што претставува опасност или до луѓе што
можат да му нанесат повреди или друго зло?

•

Каква одговорност имате кон лицето повредено додека ја извршувало задачата што сте ја поставиле?

•

Како ќе го идентификувате таквото лице во вашето издание или емисија?

•

Какво е влијанието што задачата го има врз чесноста/автентичноста на произведените содржини споредено со содржините што се произведени без надворешно барање или влијание?

Случајно откриени содржини
Прашањата наведени погоре се однесуваат и на оние лица чии придонеси сте ги откриле самите, без да побарате
од нив да ви ги пратат. Сепак, кај случајните новинари постојат неколку дополнителни прашања што вашата
организација треба да ги одговори. Одговорите на тие прашања ќе помогнат да ја воспоставите внатрешната политика за комуникација со таквите лица и за користење на нивните содржини:
•

Дали лицето разбира како може врз него да влијае фактот што ги споделува содржините со медиумите?

•

Дали мислите дека сопственикот, или оној што ја поставил содржината, знае дека неговата содржина може
да биде откриена од организација како што е вашата? Дали сметате дека содржината била наменета само
за нивната лична мрежа на пријатели и блиски роднини?

•

Кога се работи за нешто што има вредност како вест, како можете да побарате дозвола или да ги контактирате без да ги изложите на вниманието на целата индустрија?

•

Кој е најдобриот и најчувствителен начин на комуникација со лица што поседуваат нешто што има вредност како вест, но можеби се во ситуација што им предизвикувала вознемиреност или загуба?

•

Дали објавувањето на нивните содржини ја идентификува нивната локација или некаква друга лична информација што може да влијае врз нив или да придонесе да бидат повредени на некој начин?

Исцртување етички курс за иднината
„Асоцијацијата за онлајн вести“47 има неколку иницијативи што треба да дадат одговор на повеќето од прашањата што ги поставивме во ова поглавје. Целта е да се креираат ресурси што ќе им помогнат на сите видови новински организации да мапираат етички курс за иднината.
Проектот на Асоцијацијата за етички кодекс по принципот „направи сам“48 им овозможува на редакциите да
осмислат еден персонализиран етички кодекс. Работната група за кориснички содржини на Асоцијацијата беше
воспоставен за да ги собере на едно место предводниците од целата новинарска заедница за отворено да расправаат за предизвиците и можните решенија за етичките прашања што се јавуваат со растечкото собирање вести од
социјалните медиуми и користење кориснички содржини.
47 Online News Association, http://www.reddit.com/wiki/pressiquette
48 Достапен на веб-адресата http://journalists.org/resources/build-your-own-ethics-code/
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Работната група е фокусирана на три специфични области:
•

Дали е можен договор за етичка повелба за корисничките содржини на ниво на цела индустрија?

•

Дали можеме да соработуваме со публиката за да ги разбереме нивните потреби, фрустрации и стравови?

•

Како да обезбедиме натамошна заштита за нашите новинари што работат со кориснички содржини?

Заинтересираните што сакаат да се вклучат во работата на работната група можат да
на „Гугл плус“49.

49 https://plus.google.com/communities/115936639501166108686
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се придружат заедницата

Глава 9: Презентирање на кориснички содржини
во истражувачкото новинарство
Клер Вордл (Claire Wardle) е директор за истражувања во центарот Тоу за дигитално новинарство на Универзитетот Колумбија. Во центарот, таа го водеше проектот за истражување
на корисничките содржини и телевизиските вести, а подоцна, со соработниците, ја постави
интернет-страницата „Ајвитнес медиа хаб“50. За Би-Би-Си Њус (BBC News) подготви програма за обука за социјални медиуми и потоа држеше обуки во медиумски организации во целиот свет. Вордл има работено и за „Сторифул“ (Storyful) и за УНХЦР. Вордл докторирала
комуникации на Школата за комуникации Аненберг на Универзитетот на Пенсилванија. На
„Твитер“ ќе ја пронајдете како @cward1e51.
Пред десет години, силен земјотрес во Индискиот Океан предизвика уништувачки бран од
цунами што го погоди целиот регион. Отпрво немаше фотографии на бранот; беа потребни неколку дена за да се
појават првите фотографии. Дури и кога се појавија, повеќето од нив беа несигурни снимки, со многу тресење и
вибрации, снимени претежно од туристи што го притиснале копчето за снимање на нивните камери додека бегале на посигурно место. Никој од нив не очекувал дека домашните видеа од семејното летување ќе станат снимки
на очевидци на една трагедија од огромни размери.
Денес, ситуацијата е целосно различна. За време на речиси сите настани, случајните минувачи ги користат мобилните телефони за да го споделат развојот на ситуацијата преку социјалните медиуми и во реално време, но и
да снимат и постават фотографии и видео директно на „Твитер“, „Фејсбук“, „Инстаграм“ или на „Јутјуб“.
Сепак, фактот што денес таквото однесување го прифаќаме како „здраво за готово“ не значи дека сме ги утврдиле
правилата за тоа како да ги користиме таквите материјали од правна, етичка и дури логистичка гледна точка.
Организациите сè уште работат на најприфатливите начини за користење на таквите видови содржини. Тоа се
случува и во новинските организации и кај оние што управуваат со брендови кај групите за заштита на човековите права и во образованието.
Постојат значајни разлики помеѓу снимениот материјал пратен директно до некоја организација и материјалите
што се поставени јавно на некоја социјална мрежа. Најзначајната работа што треба да ја знаете и да ја запомните
е дека кога некој ќе постави фотографија или видео на социјална мрежа, авторското право останува негово или
нејзино. Значи, ако сакате да ги преземете фотографијата или видеото за да ги искористите на друго место, претходно мора да побарате дозвола. Ако само сакате да го „вградите“ (embed) таквиот материјал, користете го кодот
за embed што го нудат сите социјални мрежи и, од правна гледна точка, не мора да барате дозвола. Сепак, етички
би било најсоодветно да го контактирате лицето што ја создало содржината за да го известите како планирате да
ја искористите и каде.

Барање дозвола
Правниците секогаш претпочитаат да се постигне формална спогодба со потпишан договор на писмено; сепак,
поради итноста што ги следи настаните што претставуваат ударни вести, она што стана норма е да се побара доз50 Eyewitness Media Hub, http://www.eyewitnessmediahub.com/
51 https://twitter.com/cward1e
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вола преку соодветната социјална мрежа. Таквиот приод носи многу придобивки, и не е најмалку значајна од нив
можноста за непосреден дијалог со корисникот што ги споделил материјалите.
Поставувањето на вистинските прашања кога ги контактирате ќе ви помогне во процесот на верификација. Првото и најзначајно прашање што треба да го поставите е дали тоа лице самото го снимило предметниот материјал.
Неверојатно голем број луѓе на своите канали поставуваат содржини подготвени од други луѓе. Многу често „даваат дозвола“ за користење дури и кога немаат никакво право да го сторат тоа. Исто така, треба да ги поставите
основните прашања што се однесуваат на нивната локација, што друго можеле да видат, за да ви помогне да ја
утврдите автентичноста на она што тврдат дека го посведочиле.
Ако лицето штотуку искусило некаков трауматичен или шокантен настан, можно е сè уште да се наоѓа во опасност. Друг клучен чекор е да утврдите дека се наоѓаат на безбедно и дека можат да одговараат на вашите прашања. Кога барате дозвола, значајно е да бидете колку што е можно потранспарентни и отворени околу начинот
на кој сакате и планирате да ги користите снимките. Ако сакате да го лиценцирате видеото на глобално ниво,
треба тоа да го објасните на начин што ќе обезбеди дека лицето што го поставило ќе разбере што значи тоа.
На сликата имате еден пример како можете да го сторите тоа:
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Ако, од друга страна, сакате да го сторите тоа со вистински правен договор, ќе треба, преку електронска пошта, да
ги направите потребните подготовки и преговори. Ако барањето дозвола го правите преку предметната социјална мрежа, секако, направете „скриншот“ од вашиот разговор. Понекогаш се случува луѓето да ви дадат дозвола
за користење за потоа, по преговорите за ексклузивен договор со друга организација, да ги избришат сите записи
на социјалните медиуми од кои се гледа дека дале дозвола и на други лица.

Надомест
Не постојат општоприфатени стандарди на ниво на индустрија што се однесуваат на плаќањето на надомест за
содржини. Некои луѓе бараат да им се плати за материјалите, други не бараат. Некои немаат проблем организациите да ги користат нивните фотографии и видеа, сè додека се наведува нивното авторство. Други не сакаат да
биде наведено нивното авторство.
Затоа треба да ги поставите тие прашања додека барате дозвола за користење. Треба да размислите и за можните
импликации од користењето на материјалите. На пример, едно лице можеби создало некаква содржини и сметаат дека кога ја поставиле, ја споделиле само со нивната мала мрежа на пријатели и роднини. Не очекувале дека
некој новинар ќе ја пронајде таа содржина. Можеби ја снимиле некаде каде што не требало да биде, или снимиле
нешто незаконско и не сакале да бидат инволвирани. Или, едноставно, не сакале една фотографија, поставена
набрзина за да ја видат нивните пријатели, за потоа да се најде „вградена“ на информативна интернет-страница
со милиони читатели.
На сликата имате пример за одговорот на едно лице што на „Инстаграм“ поставило фотографија снимена за време на пукањето во канадскиот парламент во октомври 2014 година.
Како дел од тековните активности за следење и истражување, во „Ајвитнес Медија хаб“ (Eyewitness Media Hub)

анализирале стотици разговори помеѓу новинари и лица што поставувале материјали што се случиле во текот
на 18 месеци во 2013, 2014 и во 2015 година. Одговорите на луѓето што ги создавале материјалите не се секогаш
такви какви што би очекувале да бидат. Статијата52 на „Ајвитнес Медија хаб“, интернет-страница во која сум соосновач, се осврнува на содржината што се појави во текот на нападите во Париз на почетокот од 2015 година,
како и на луѓето што неочекувано се најдоа, заедно со материјалите што ги создале, во центарот на медиумското
известување за тие настани.

52 Статијата можете да ја прочитате на веб-адресата https://medium.com/@emhub/respecting-the-eyewitness-learning-lessons-from-the-paris-shootings-a1391a7cbe23
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Атрибуција
Нашето искуство и анализите што ги имаме спроведено покажуваат дека огромно мнозинство од луѓето не сакаат
да им се плати за материјалите; тие само сакаат да им се спомнат заслугите. Овде не се работи само за тоа што
е исправно: тоа, исто така, е прашање на транспарентноста кон својата публика. За начинот на атрибуција не
постојат стандарди на ниво на индустријата, а секој што поставил материјали сака да биде атрибуиран на различен начин. Особено ако не плаќате за користењето на нивните материјали, имате законско право да ги следите
нивните упатства и желби.
Во телевизиските вести, каде што не постои можност за „вградување“ (embed) на содржините, информациите за
авторството треба да бидат видливи на екранот. Најприфатливата и најправилната форма на атрибуција вклучува две информации. Прво, социјалната мрежа на која снимката/содржината оригинално е споделена, и, второ,
името на лицето, пренесено на начинот на кој сака цитираното лице. Тоа може да биде нивното вистинско име
или корисничко име или прекар, на пример, „Twitter/C.Wardle“ или „Instagram/cward1e“ или „YouTube/Claire
Wardle“.
На интернет, содржините треба да бидат „вградени“ од платформата на која изворно се поставени, без оглед
дали се работи за „Твитер“, „Инстаграм“ или за „Јутјуб“. Тоа значи дека атрибуцијата веќе постои како дел од
„вградениот“ материјал. Ако се користи приказ на фотографија или видео од екранот (screenshot), објавени на
социјална мрежа, треба да се користи истиот приод. Во легендата на илустрацијата, исправно е да се наведе линк
до оригиналниот пост.
Имајте на ум дека „вградената“ содржина, ако оригиналниот поставувач ја отстрани од социјалната мрежа, ќе се
изгуби и од вашата интернет-страница. Во крајна линија, треба да се обидете да го набавите оригиналниот документ, особено ако планирате таа содржина да стои објавена или да ја користите подолго време.
Во некои ситуации, тоа ќе биде прашање на ваша процена. Ако се работи за тековна ситуација, можеби не е
најприфатливо да се споделат информациите за лицето што ја создало содржината, како што покажува примерот
на еден новинар53 на Би-Би-Си Њус:

53 Достапно на веб-адресата https://twitter.com/markfrankel29/status/553544277507440640
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Означување
Најдобра практика е да се означи („label“) кој ја снимил содржината. За оваа фотографија на жена во снежна
луња во долината Бека во Либан, важно е публиката да знае кој ја снимил. Дали е снимена од вработен во УНХЦР? Дали е снимена од слободен новинар? Дали е снимена од граѓански новинар? Дали е снимена од бегалец?
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Во нашиот случај, фотографијата ја снимил еден бегалец, но беше дистрибуирана до новинските организации
од страна на УНХЦР, преку нивната корисничка сметка на „Флицкр“ Flickr). Ако редакцијата користи некоја
фотографија што е снимена од лице што не е поврзано со таа редакција, а во служба на транспарентноста, на публиката треба да се открие секаква можна поврзаност помеѓу авторот и редакцијата. Означувањето на таквиот
вид материјали само како „аматерска снимка“ или слична формулација не го обезбедува потребниот контекст.

Верификација
Нема стандарди за означување дали материјалите се верификувани или не на ниво на целата индустрија за информирање. „Асошиејтед Прес“ нема да дистрибуира фотографија или видео ако тие не поминале низ процедурите за верификација на АП. Иако другите информативни медиуми се трудат да не објавуваат неверификувани
снимки, тешко е да се биде сто отсто сигурен кога се работи за видео или фотографија што се снимени од лице
што не е поврзано со редакцијата.
Како резултат на тоа, многу новински организации ги објавуваат фотографиите или видеата со забелешка и предупредување дека „ова не е можно да се верификува од независен извор“. Таа формулација е проблематична,
затоа што вистината е дека редакцијата можеби спровела повеќе проверки за верификација, или се потпира на
агенциите да ги спроведат таквите проверки, пред да ја објави фотографијата или да го емитува видеото. Таа
фраза, значи, се користи како дополнително осигурување.
Иако останува да се истражи влијанието што таа фраза го има врз публиката, нејзиното повторување ги подрива
спроведените процеси на верификација. Најдобра практика е да се означи содржината со оние информации што
можете да ги потврдите, како што се изворот, датумот или локацијата. Ако можете да потврдите само две од наведените три, додајте ги тие информации на фотографијата или на видеото. Живееме во ера во која читателите
или гледачите често можат да дојдат до истите материјали до кои доаѓаат новинарите; публиката е изложена на
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истите фотографии и видеоснимки од ударните вести што ги добиваат преку социјалните мрежи. Значи, најзначајната улога што ја имаат новинарите е да го обезбедат контекстот поврзан со споделените содржини: да го
разоткријат она што е лажно, да обезбедат клучни информации за времето, датумот или локацијата, како и да
покажат во каков однос се наоѓа таа содржина со другите материјали што кружат наоколу.

Етичко однесување
Генерално, запомнете дека кога работите со материјали снимени од други лица, треба на сопственикот на содржината да му пристапите со почитување, треба да работите напорно за да ги верификувате изнесените тврдења и
треба да бидете колку што е можно потранспарентни и поотворени кон вашата публика.
Луѓето што ги поставуваат своите видеоснимки снимени со мобилен телефон се, пред сè, сведоци на настан што
претставува вест. Тие не се слободни новинари. Мнозинството од нив нема самите себеси да се идентификуваат
како граѓански новинари. Често знаат сосема малку за начинот на кој функционира индустријата на вести. Не ги
разбираат зборовите, како што се „ексклузивно“, „синдикација“ или „дистрибуција“.
Новинарите имаат одговорност содржините да ги користат етички. Само затоа што некој јавно поставил некаква
содржина на некоја од социјалните мрежи, тоа не значи дека размислиле за импликациите од појавувањето на
таа содржина на некој национален или меѓународен медиум.
Потребна ви е информирана согласност, не каква било согласност, што значи да се одговори на следниве прашања: Дали лицето што ги поставило материјалите разбира за што ја дава дозволата за користење? Што се однесува до атрибуцијата, мора да разјасните со нив дали бараат атрибуција и каква. Одговорите на тие прашања
знаат да бидат изненадувачки.
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Глава 10: Организирање на редакцијата за водење подобро
и поточно истражувачко новинарство
Д-р Хауке Јансен (Dr. Hauke Janssen) е шеф на одделот за документација во германскиот весник „Дер Шпигел“ (Der Spiegel). Има докторирано економија и работел како асистент
на факултет. Во Шпигел работи од 1991 година како истражувач и проверувач на факти, а во
1998 година станал шеф на одделот за проверка на факти во весникот. Јансен е автор на повеќе научни дела за историјата на економската мисла и пишува колумна на темата проверка
на факти54 за интернет-изданието на Шпигел.
Сè почна со една картонска кутија полна со исечоци од весници. Во 1947 година, Рудолф
Аугштајн (Rudolf Augstein), основач и издавач на Дер Шпигел, одлучил дека неговиот весник
треба да собира и да чува архива на претходно објавените трудови.
Таа кутија наскоро прерасна во архива што се чува на стотици, а подоцна и на илјадници метри полици. Весници,
магазини и други новински медиуми беа каталогизирани, заедно со оригиналните документи добиени од владини тела и од други извори. Аугштајн ја фалеше својата архива за која има кажано дека „може да ги исфрли и
најекстравагантните информации“. Аугштајн почина во 2002 година.
Повеќе од кој било реиздавач во Германија, Аугштајн веруваше во моќта и во вредноста на добро одржувана архива, но и колку е значајно таа архива да помине низ процес на проверка на фактите.
Сè до крајот на 1980-те години, архивата на Шпигел беше само на хартија.
Почнувајќи од 1990-те години, класичните архиви се проширија и на виртуелниот простор. Денес, на архивата
се додаваат 60.000 нови статии неделно преку, за неа, специјално подготвениот Систем за дигитално архивирање – ДИГАС (Digital Archive System). Тие информации се собираат од повеќе од 300 извори што редовно се
прегледуваат, вклучувајќи ги сите национални весници и магазини во Германија, како и неколку меѓународни
изданија. Во моментов, ДИГАС чува повеќе од 100 милиони текстуални документи и 10 милиони илустрации.

Од архива до одделение за документација
Во Дер Шпигел сфатија дека проверката на фактите е потребна поради една грешка. Кога еден архивар посочи на
сериозна грешка во статија што веќе беше објавена, Аугштајн луто одговори: „Па, во иднина, проверете порано“.
Од тој момент, проверката на фактите стана дел од редовните задолженија на вработените во архивата. Во јуни
1949 година, Шпигел на сите новинари им достави упатства што ја потцртаа нужноста сите факти да бидат проверени пред објавување. Упатството, меѓу другото, вели:

Шпигел мора да содржи повеќе лични, интимни информации и информации за заднината на
приказната од дневниот печат... Сите вести, информации и факти што ги користи и ги објавува
Шпигел мора да бидат точни, без исклучок. Сите вести и сите факти мора внимателно да се проверат пред да се проследат до вработените во редакцијата. Сите извори треба да бидат идентификувани. Ако постои сомневање за некоја информација, подобро е да не ја искористите откол54 Колумната е достапна на „Шпигел онлајн“ - http://www.spiegel.de/thema/muenchhausen_check/
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ку да ризикувате да објавите неточен извештај.
Ханс Д. Бекер (Hans D. Becker), одговорен уредник на магазинот во 1950-те години, го опишува преминот од традиционална архива во одделение за документација на следниов начин:
„Изворно, библиотеката на вести требаше да собира информации (претежно во форма на новински исечоци)“,
вели Бекер. „Она што започна како собирање по принципот на фрлање рибарска мрежа, прерасна во собирање
информации преку истражување. Во целиот ’хаос на боиштето‘ на редакцијата, собирањето и истражувањето на
информациите што ќе се користат во известувањето незабележано се престори во експлоатација на она што беше
собрано за да го потврди она што се тврдеше во статиите...“

Како Шпигел ги проверува фактите денес
Одделението „Док“, како што го нарекуваме, денес е организирано во секции, наречени „реферати“ што кореспондираат до различните дескови во редакцијата, како што се политика, економија, култура, наука, итн. Во него
работат околу 70 „документациски новинари“. Се работи за специјалисти, често со докторати во своите области
на специјализација, и тука има и биолози, физичари, правници, економисти, експерти за менаџмент, историчари, специјалисти за Исламот, воени експерти, и многу други.
Нивната задача е да ги проверуваат фактите и да им даваат поддршка на нашите новинари со тоа што ќе им
обезбедат релевантно истражување. По уредувањето на ракописот поднесен од авторот, одобрената верзија се
проследува до релевантниот „Док-Реферат“. И тогаш почнува проверката на фактите.
Шпигел дава мошне специфични и детални упатства за проверка на фактите.
Тој процес обезбедува дека на сите написи ќе се применуваат исти стандарди и ни помага да бидеме сигурни
дека не се пренебрегнале клучни факти или аспекти на приказната. „Док-Рефератите“ користат ист систем на
обележување на ракописите, што создава ниво на конзистентност што обезбедува придржување до нашите стандарди.
Тој приод може да се примени на која било приказна, а особено е корисен во истражувачкото новинарство, кое
мора да ги задоволи највисоките стандарди.
Некои од клучните елементи на упатствата се:
•

Секој факт што е планиран за објавување треба ќе биде проверен за да се утврди дали е точен сам за себе
и во дадениот контекст, со користење на достапните ресурси и во зависност од времето што го имаме на
располагање.

•

Секоја информација што може да се верификува ќе биде потцртана.

•

Стандардизирани знаци ќе се користат за да ги означат изјавите како точни, неточни, не можат да се верификуваат, итн.

•

Точните факти и бројки ќе бидат штиклирани. Ако се потребни корекции, тие ќе бидат наведени со црвено
мастило на маргината, со користење стандардни лекторски ознаки.

•

Мора да се наведат изворите на корекциите на факти и цитатите.
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•

Корекциите што ги прифатил авторот (или авторите) ќе бидат штиклирани, а другите ќе бидат означени
со „n.ü.“ (не е прифатено).

•

Кога се врши проверка на факти во некој ракопис, треба да се користат други и, ако е можно, попрецизни
и поточни извори од оние што ги користел авторот.

•

Една изјава ќе се смета дека е верификувана само ако е потврдена од веродостојни извори или експерти.

•

Ако некоја информација за истражувањето е спротивставена на она што го напишал авторот, авторот мора
да биде известен за контрадикцијата за време на дискусијата за ракописот. Авторот мора да биде известен
и ако се работи за факт што не може да биде верификуван.

•

Изворот на новинарот на кого се однесува статијата може да биде контактиран само со дозвола на авторот.
(Во практиката, често зборуваме со изворите за да ги провериме фактите.)

•

Комплексните делови и пасажи ќе бидат дополнително проверени од одделот за документација специјализиран за односната тема.

•

Понекогаш времето што го имаме на располагање е ограничено, што значи дека мора да се постават приоритетите. Во таквите случаи, фактите што очигледно влегуваат во зоната на одговорност на проверувачот
мора да бидат проверени први, а тоа особено се однесува на следниве прашања:
◦◦ Дали датумите и временските одредници се точни?
◦◦ Дали текстот можеби е во контрадикција сам со себе?
◦◦ Дали имињата и функциите/работните места се точно наведени?
◦◦ Дали цитатите се точни (и во смисла на зборовите што се користат и од гледна точка на контекстот)?
◦◦ Колку се актуелни и веродостојни користените извори?

Горенаведениот список ги претставува најкритичните елементи што треба да се верификуваат во една статија во
ситуација кога за проверка на фактите има ограничено време. Редакциите што немаат слични оддели за документација треба да им нагласат на репортерите и на уредниците дека треба да ги проверат сите наведени аспекти
на една сторија пред објавувањето.

Евалуација на приказните
Проверката на фактите почнува со споредба на нацртот на сторијата со материјалите од истражувањето што ги
обезбедил авторот. Проверувачот на факти тогаш преминува на верификација на фактите и тврдењата преку
собирање дополнителни извори што се независни едни од други. Кај клучните пасажи, проверувачот консултира
широк дијапазон извори за да го истражи она што е општоприфатено како вистина и да ги истражи посубјективните или пристрасните ставови и гледишта. Тие определуваат што е факт, а што е контроверзно или, во некои
случаи, што е мит.
Ние ја користиме нашата база на податоци ДИГАС за да ги консултираме релевантните и авторитетни извори.
Сите проверувачи на факти во Шпигел се одговорни секојдневно да ги прегледуваат релевантните научни трудови, стручни списанија, блогови, итн. во својата област на експертиза.
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Така ќе се обезбеди да бидат запознаени со најновите сознанија за релевантните теми, како и со веродостојноста
на различните извори.
Тој вид експертиза во еден домен е клучна при проценувањето на веродостојноста на изворите. Сепак, постојат и
неколку општи упатства што можат да се следат при оценувањето на изворите:
•

Дајте им предност на изворните документи. Ако цитирате академска студија, пронајдете го оригиналниот
интегрален текст на студијата. Ако наведувате податоци за заработката на компаниите, обезбедете ги нивните финансиски извештаи. Не потпирајте се на сумирани новински извештаи или соопштенија за печат
ако можете да ги добиете оригиналните документи.

•

Дадете им предност на изворите што прават разлика помеѓу фактите и мислењата и изворите на кои им е
работа да обезбедуваат факти.

•

Дајте им предност на изворите што јасно ги наведуваат изворите на нивните информации, затоа што тоа
ќе ви овозможи да ја верификувате нивната работа. (На медиумите и на другите субјекти што премногу се
потпираат на анонимни извори треба да им се приоѓа внимателно.)

•

Чувајте се од извори што прават фактички грешки за основните факти, или оние што ги мешаат основните
концепти на една тема.

Примери на проверени ракописи
Во Шпигел, откако статијата е проверена, документаристот и авторот разговараат за можните корекции сè додека не се договорат за конечната верзија. Авторот ги внесува корекциите во ракописот. Проверувачот на факти
ги проверува корекциите по вторпат, како и сите промени на текстот што можеби биле направени во меѓувреме.
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Точноста е основен предуслов за квалитетно новинарство и објективно известување. Новинарите прават грешки,
намерно или не. Грешките му штетат на највредното нешто во новинарството: кредибилитетот. Впрочем, тоа е
особината на која новинарите најчесто се повикуваат за да го истакнат своето новинарство.
Еден метод за намалување на можноста за настанување грешки е верификацијата, т.е. проверувањето на фактите
пред објавувањето.
Една студија од 2008 година, изработена на Универзитетот во Хамбург, ги изброи сите корекции што ги направи
одделот за документација во еден единствен број на Дер Шпигел. Конечната бројка беше 1.153. Дури и ако ги исклучиме корекциите што се однесуваат на стилски и правописни грешки, сепак се работеше за 449 грешки и 400
непрецизни пасажи, при што 85 од нив се сметаа за релевантни или мошне релевантни.
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Студија на случај 1: Прегледување на 324.000 индивидуални кадри од
видео снимено со мобилен телефон за да се докаже невиноста на еден
активист од Рио
Виктор Рибеиро (Victor Ribeiro) е филмски автор, активист и музичар од Рио де Жанеиро. Тој работи на образовни проекти и проекти во областа на човековите права од 2002
година и има собрано огромно искуство во користењето мултимедиски алатки во активизмот, како и на полето на водење работилници и јакнење на мрежите во локалните заедници.
Виктор соработува со WITNESS.org во Рио од 2013 година. Претходно соработувал со проекти
како што се Радио Мадам Сата (Rádio Madame Satã), Рио Дистопико (Rio Distópico), Лабораторијата за човекови права на Мангињос (Laboratório de Direitos Humanos de Manguinhos) и
Рио+Токсико (Rio+Tóxico). Информации за неговата работа се достапни на следниве линкови: http://rio40caos.tk, http://riotoxico.hotglue.me и http://labdhm.blogspot.com.br.

(Фотографија: Midia Informal)
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На 15 октомври 2013 година, 37-годишниот активист Жаир Сеишас (Jair Seixas), попознат под прекарот Бајано
(Baiano), беше уапсен за време на протестен собир за поддршка на штрајкот на наставниците во Рио де Жанеиро.
Сеишас чекореше во мирната поворка заедно со осуммина адвокати за човекови права кога му пристапија неколку полициски службеници и го обвинија дека запалил едно полициско возило и еден минибус.
Додека го апсеа, полицијата одби да им каже на адвокатите во која полициска станица го носат или какви докази
имаат за наводните дела за кои го обвинија.
Сеишас мина 60 дена во затвор, по што беше пуштен. Тој продолжува да се бори со обвиненијата против него.
Кога неговите адвокати почнаа да ја планираат стратегијата на неговата одбрана, бараа видеоснимки што би можеле да докажат дека Сеишас е невин. Нивното истражување вклучуваше преглед на социјалните мрежи, барање
до присутните на настанот и барање до обвинителството и до судовите да ги достават нивните видеоматеријали.
Пронајдоа пет снимки за кои сметаа дека имаат вредност како доказ во нивниот случај. Две од петте видеоснимки беа официјални судски записи на изјавите на полицајците дадени под заклетва; две беа видеоснимки поднесени од обвинителството и за нив беше потврдено дека се снимени од полициски службеници во цивилна облека
што биле инфилтрирани во протестите; петтата видеоснимка беше снимена од еден медиумски активист што
известуваше за протестот и беше присутен на самото место за време на апсењето на Сеишас. Активистот вршеше
стриминг во живо од настанот со мобилен телефон, така што постоеја огромен број клучни снимки од настанот
од прва рака.
Преку прегледување на видеоснимките, адвокатите пронајдоа клучни докази за невиноста на Сеишас. Изјавите на полицајците беа полни со противречни изјави и помогнаа да се докаже дека полицајците всушност не го
виделе Сеишас како го пали автобусот, спротивно од она што го тврдеа претходно. На видеоснимките на обвинителството се слушаше како полицајците во цивил ги поттикнуваат на насилство учесниците на протестот. Тоа
помогна да се покаже дека, во некои случаи, насилството за кое се обвинети учесниците на протести први го
почнале полицајците во цивил.
Клучниот доказ сепак се наоѓаше во последното видео снимено од медиумскиот активист: преку анализа на индивидуалните кадри од вкупно околу три часа архивиран стрим од протестите (324.000 индивидуални кадри!),
тимот на одбраната откри еден единствен кадар на кој е прикажано дека Сеишас по апсењето е одвезен во истото
полициско возило кое, според обвинението, го запалил Сеишас. Тоа беше докажано со споредба на идентификациските знаци на возилото прикажано во видеото и возилото во кое беше транспортиран Сеишас.
Ние во WITNESS помогнавме на одбраната да ги идентификува и да ги подготви тие докази преку аранжирање
„скриншотови“ од видеоснимките во пано, како и преку монтажа на 10-минутно видео поднесено до судијата
како доказ, заедно со дополнителни поврзани материјали.
Иако сè уште трае судењето, доказите се јасни и непорекливи. Ова е инспиративен пример за начините како
видеото од официјални и граѓански извори може да служи на правдата и да ги заштити невините од лажни
обвинувања.
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Студија на случај 2: Пронаоѓање на изворот на клучен доказ за
нападот во Отава (#OttawaShooting)
Мајка Кларк (Micah Clark) е менаџер на мисии во „Секдев“ (SecDev), приватна агенција за
отворени разузнавачки податоци и провајдер на услуги на сајбер-безбедност. Во тоа својство,
Мајка ги предводеше напорите на „Секдев“ да ги разберат, да ги ориентираат и да ги анализираат настаните што се случија во Отава на 22 октомври 2014 година. Вообичаено, во својата
секојдневна работа, Мајка управува со тим од аналитичари, стручњаци за развој и визуелизација на податоци, која изработува аналитички производи што ги испорачува до владините и
до корпоративните клиенти во Канада, САД и во Велика Британија.
Старата руска народна поговорка вели: „Стравот има големи очи. Стравот го гледа и она што
не е тука“.
Ова е приказна за големите очи на стравот и за нештата што не беа таму.
Некаде околу 9 часот и 50 минути наутро, на 22 октомври 2014 година, Мајкл Зехаф-Бибо (Michael Zehaf-Bibeau)
пукаше и го уби војникот што чуваше стража пред Воениот меморијален центар на Канада во Отава. Во сцена
како извадена од холивудски трилер, Зехаф-Бибо потоа влета во зградата на Парламентот на Канада, каде што
на крај беше застрелан и убиен.
Два дена претходно, еден канадски војник беше убиен (http://news.nationalpost.com/2014/10/20/driver-who-raninto-canadian-soldiers-near-montreal-was-known-to-counter-terrorism-officials-rcmp/), намерно удрен со автомобил управуван од човек што веќе го привлекол вниманието на безбедносните агенции на Канада. Престрелката
што следуваше на Парламент Хил ги вознемири Канаѓаните. Дали се работеше за терористички напад?
Каква беше мотивацијата на напаѓачот? Дали зад нападот стои ИСИЛ?
Шпекулациите кулминираа кога на еден кориснички налог на „Твитер“, што тврди дека е поврзан со ИСИЛ,
беше поставена фотографија на напаѓачот, снимена за време на нападот. Други корисници на „Твитер“, а потоа
и канадските новинари и јавноста, набрзина ја искористија фотографијата, како и налогот на ИСИЛ на кој беше
поставена за да извлечат целосно имагинарна врска помеѓу напаѓачот и ИСИЛ.
Сите шпекулации се засноваа врз, во основа, неточно наведување на изворот. Приказната за вистинското потекло на фотографијата претставува извонреден пример и илустрација за новата „нормална ситуација“ во модерното новинарство.
Фотографијата изворно беше поставена од страна на непознат корисник, како одговор на твитот на полицијата на
Отава што бараше од граѓаните какви било информации за напаѓачот. Тоа се случи малку пред 14.00 часот, кога
новинарот Вилијам Рејмонд (William Reymond) од Монтреал ја откри фотографијата и направи слика на екранот
(Рејмонд опширно известуваше за своето откритие55, не понуди линк до твитот на полицијата на Отава. Времето
на објавување и содржината што ја опишува Рејмонд сугерираат дека се работи за твитот достапен на веб-адресата https://twitter.com/OttawaPolice/status/524983599851130880). Фотографијата и корисничкиот налог на кој
беше поставена беа избришани веднаш потоа.
55 Прочитајте го извештајот на веб-адресата http://www.journaldemontreal.com/2014/10/23/photo-du-tireur-dottawa--histoire-dun-scoop
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Со таа исклучителна фотографија в раце, Рејмонд потроши цели два часа на верификација на нејзината автентичност, за што треба да му се оддаде признание, пред да ја објави фотографијата и на својата страница на „Твитер“, @Breaking3zero во 16 часот и 16 минути.
Во процесот на верификација, опишан детално подолу, Рејмонд се послужил со споредба на физиономијата,
облеката и оружјето на човекот на фотографијата со достапните снимки од безбедносните камери, како и со споредба со деталите за нападот што во јавност ги изнесоа сведоците и службените лица.
Освен пушката, други два клучни докази беа фактот дека човекот на фотографијата носи „кефија“ (keffieh, традиционална арапска марама), што беше спомнато од еден очевидец на нападот, како и фактот дека носел чадор.
Според достапните изјави на очевидците, напаѓачот користел чадор за да го скрие оружјето додека се приближувал кон Воениот меморијален споменик.
Рејмонд го твиташе следново:
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Или, во превод, „По два часа верификација, еден извор ми потврди дека ’тоа лице изгледа како напаѓачот‘. Внимавајте што ќе правите натаму“.
Дури по твитот на Рејмонд, околу 16 часот и 45 минути попладне, фотографијата беше поставена на корисничката страница „Islamic Media“ (@V_IMS), поврзана со ИСИЛ. Во меѓувреме, и таа корисничка страница беше
суспендирана и избришана.
„Само 20 минути откако ја објавив фотографијата, таа беше преземена и објавена на еден ’фид‘ на ’Твитер‘, на
француски јазик, што ја поддржува Исламската Држава“, напиша Рејмонд. „Ете, се случува некои медиуми да
почнат да шират погрешна претстава дека изворот на фотографијата е ИСИЛ.“
Само неколку минути подоцна, друг кориснички налог на „Твитер“, @ArmedResearch, ја постави фотографијата56, проследена со текстот „налогот #ISIS Media постави фотографија на која, како што тврдат, е прикажан Мајкл
Зехаф-Бибо, убиениот осомничен напаѓач врз Парламентот на Канада.
И покрај тоа што не понудија никакви податоци како потврда на тоа тврдење и не го наведоа @Breaking3zero
како извор, канадските новинари го прифатија тврдењето на @ArmedResearch, и известија дека фотографијата е
„твитана од налог на ИСИЛ“, со сите импликации што го следат таквото тврдење.
Но, како што вели старата поговорка, фактите се тврдоглави и упорни. Техничките податоци за страната @V_IMS
на „Твитер“, снимени пред да биде суспендиран тој налог, покажуваат дека @V_IMS ја презел фотографијата од
@Breaking3zero. Текстот означен со сива боја на следната илустрација ја наведува интернет-адресата на изворот,
односно twitter.com/Breaking3zero:

56 Веб-адресата на налогот на Твитер со фотографијата е https://twitter.com/armedresearch/status/525019752507658240
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Категорично можеме да кажеме дека тврдењето оти фотографијата на Зехаф-Бибо прво се појавила на налогот
на ИСИЛ е лажно. Налогот на ИСИЛ ја објави фотографијата неколку часа по нејзиното оригинално објавување
на „Твитер“.
Независниот мониторинг на активностите на ИСИЛ на социјалните медиуми што го спроведува „Секдев“ покажува дека познати налози на ИСИЛ реагираа на настаните во Отава на, помалку или повеќе, ист начин на кој
реагираа жителите на Отава и другите лице – поставувајќи контрадикторни и често неточни информации за
нападот. Ништо што беше објавено на социјалните медиуми не укажува дека ИСИЛ претходно бил информиран
за нападот, или дека на кој било начин е директно поврзан со Зехаф-Бибо.
Вистината е дека до денешен ден нема докази што би укажале на инволвираноста на ИСИЛ во октомврискиот
напад во Отава. Она што постои е една извонредна фотографија, снимена во неверојатен момент, што служи
како сведоштво за моќта на мобилната технологија и социјалните медиуми да ги менуваат правилата на играта
во известувањето.
Искушението да ги поврземе живите фотографии како оваа со нашите најголеми стравови е огромно. Избегнувањето на тоа искушение е една од основните задачи и обврски на новинарите во XXI век.

77

Студија на случај 3: Снаоѓањето во многубројните јазици (и
правописи) при пребарувањето компании на Блискиот Исток
Хамуд Алмахмуд (Hamoud Almahmoud) е виш истражувач и обучувач во Дескот за истражување и податоци за Блискиот Исток и за Северна Африка (МЕНА, англиска кратенка
за регионот Middle East and North Africa), на организацијата Арапски репортери за истражувачко новинарство (MENA Research & Data Desk, Arab Reporters for Investigative Journalism
– ARIJ). Тој, исто така, е регионален истражувач на Проектот за известување за организираниот криминал и корупцијата ОЦЦРП (Organized Crime and Corruption Reporting Project).
Работел како истражувачки новинар во печатени медиуми и на телевизија, а веќе неколку
години работи како главен уредник на бизнис-магазинот „Аликтисади“ (Aliqtisadi) и на неговото онлајн издание. На „Твитер“ ќе го пронајдете како @HamoudSy57.
Барањето имиња на компании или лица на Блискиот Исток ве става пред неколку посебни предизвици. Да почнеме со еден реален пример на кој работев неодамна:
Добив барање од еден европски новинар што работи на истражување за компанијата „Јосонс“ (Josons) што победила на тендер за набавка на оружје во Источна Европа.
Компанијата е регистрирана во Либан. Новинарот се обидел да побара информации во либанските деловни регистри достапни на интернет, но без успех.
Веднаш почнав да размислувам за тоа како името на компанијата би се пишувало на арапски јазик, а особено
на либанскиот дијалект на арапскиот јазик. Се разбира, однапред знаев дека името на компанијата мора да биде
спомнато на англиски јазик во либанските регистри на компании достапни на интернет. Сепак, пребарувачот на
либанскиот трговски регистар ги прикажува само резултатите на арапски јазик. Тоа е причината за неуспехот на
пребарувањето на колегата новинар.
На пример, пребарувањето со клучен збор „Josons“ во официјалниот Трговски регистар (http://cr.justice.gov.lb/
search/res_list.aspx) го дава следниов резултат:

57 Налогот на Алмахмуд е достапен на веб-адресата https://twitter.com/hamoudsy
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Како што можете да видите, има (0) резултати, но тоа не значи дека треба да кренеме раце и да се откажеме.
Првиот чекор е да утврдиме како „Јосонс“ се пишува со арапско писмо. Можни се повеќе различни начини на
пишување. За почеток, направив пребарување на „Гугл“ со клучниот збор „Либан“, напишан на арапски, заедно
со името на компанијата на англиски: josons
. Првата страница со резултати покажува дека арапското име на
компанијата е
како во овој официјален именик:
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Тоа го потврдив со пребарување на либанскиот деловен именик на интернет (http://www.lebanon-industry.com/).
Го утврдивме името на компанијата на арапски јазик. Пребарувањето на трговскиот регистар со името
како клучен збор покажа дека компанијата е регистрирана двапати – во земјата ни и со офшор регистрација.

Култура на пишување
Тоа беше еден пример како се справуваме со јазичните предизвици кога собираме информации за компаниите
од Блискиот Исток и од Северна Африка. Тоа често бара користење арапски јазик, со сите негови различни дијалекти и начини на пишување, како и француски, англиски и курдски јазик.
Првиот чекор е да утврдиме на кој јазик ќе ги бараме потребните информации, па потоа да утврдиме како се пишува бараниот термин со арапско писмо.
Она што треба да го имате на ум е дека изговорот на еден збор може да се разликува од една арапска земја до
друга.
На пример, за да побараме некоја холдинг-компанија, корисно е да знаеме како да го напишеме зборот „група“
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(group) во арапската база на деловни регистри. Постојат три различни начини на пишување на тој збор, во зависност од тоа како се транслитерира англискиот збор „group“на арапски.
(Во арапското писмо нема знак за означување на звукот „п“.)
1. Во јорданскиот деловен регистар, на пример, зборот е напишан на следниов начин:
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2. Во Либан, се пишува:

3. Третиот начин на пишување е прикажан во тунискиот регистар на трговски друштва:
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Исто така, имајте на ум дека дури и во еден ист регистар ќе треба да пребарате со користење повеќе различни
начини на пишување на истиот збор. На пример, зборот „global“ (глобално) може да се напише како
или
како
. Двата начини на пишување се користат во деловниот регистар на Бахреин:

Претходните примери покажуваат како разбирањето на различните култури, јазици и други фактори можат да
имаат улога во тоа колку успешно можете да ги користите јавните податоци и информации во текот на истражувањето.
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