Media Lifeline
Ukraine
De situatie verandert dagelijks, wij werken op basis van de noden die onze
partners uiten. Hieronder een opsomming die ons tot nu toe bereikte.

Wat hebben journalisten in Oekraïne nodig?
Materiaal voor verslaggeving tijdens het conflict: scherfvesten, helmen, persemblemen,
noodkits met eerste hulpmaterialen, water en voedsel en video apparatuur om aan de grenzen
verslag te kunnen doen van de vluchtelingenstroom.
Human resources: journalisten die nog actief zijn werken de klok rond, vooral de verificatie van
content kost journalisten nu veel tijd. Vanuit bestaande media is al een coördinatie opgezet om
de verslaggeving van de collega’s in Oekraïne en de buurlanden te ondersteunen met extra
journalistieke handen. Dit gaat om mensen die kunnen helpen bij verificatie van content, het
editen van content en het ondersteunen bij publicatie en verspreiden van berichten.
Digitale veiligheid: het up to date houden van de digitale veiligheid van onze partners is een
uitdaging met de geavanceerde Russische tegenstander, zaken als VPNs en ad-hoc advies van
experts is nodig.
Toegang tot internet: praktische samenwerking met (tech) partners om veilige alternatieven te
realiseren wanneer het internet wordt afgesloten. Sateliet en blue tooth zijn helaas geen veilige
oplossingen.
Relocatie ondersteuning: wij ontvangen dagelijks aanvragen zowel van Oekraïense journalisten
vanwege het oorlogsgeweld, als van Russische journalisten door de enorm toegenomen repressie
en censuur vanuit de Russische autoriteiten, voor ondersteuning bij relocatie. Het doel van deze
ondersteuning is dat zij op een veilige plek hun werk kunnen voortzetten.
Psychosociale ondersteuning: evident dat dit op de lange termijn cruciaal is. Nu al geven veel
journalisten van onze partners aan dat de stress en uitputting hen parten speelt, naast de zorgen
over dierbaren die zich nu in een oorlog bevinden.
Media hubs: om journalisten te helpen hun werk voort te zetten worden er z.s.m. media-hubs
opgezet met veilige werkplekken, verbindingen en technische faciliteiten. Ook kunnen zij hier
beschermingsmaterialen lenen. Liefst lokaal, desnoods daar buiten.

Free Press Unlimited is al meer dan tien jaar actief bij het ondersteunen van
onafhankelijke journalistiek in alle landen van de voormalige Sovjet Unie. We hebben
de netwerken en expertise om mensen snel en effectief te kunnen helpen, en werken
samen met andere internationale persvrijheidsorganisaties om de informatievoorziening
op peil te houden en journalisten zo goed als mogelijk te helpen beschermen.

