Перевірка фактів: хто ми
Зареєстрована благодійна організація: eyeWitness to Atrocities — зареєстрована благодійна
організація (реєстраційний номер 1156242) та компанія з обмеженими гарантіями,
зареєстрована в Англії та Уельсі (реєстраційний номер 08703983). eyeWitness регулюється
Комісією з благодійності Англії та Уельсy.
Додаток ініційований Міжнародною асоціацією юристів (IBA) у 2011 році: IBA, заснована в
1947 році, є провідною організацією для практиків міжнародного права, асоціацій адвокатів і
юридичних товариств. Нинішній членський склад асоціації налічує понад 80 000
індивідуальних юристів-міжнародників із більшості провідних юридичних фірм світу та
близько 190 асоціацій адвокатів та юридичних товариств у понад 170 країнах світу. IBA має
значний досвід у наданні допомоги світовій юридичній спільноті, а завдяки своєму
глобальному членству вона впливає на розвиток реформи міжнародного права та формує
майбутнє юридичної професії в усьому світі.
Додаток публічно запущений у 2015 році: eyeWitness to Atrociities було відкрито як проект
Міжнародної асоціації юристів (IBA).
• BBC News, eyeWitness app lets smartphones report war crimes.
• The Guardian, eyeWitness to Atrocities: the app aimed at bringing war criminals to justice.
Використання: з 2015 року додаток eyeWitness to Atrocities використовується організаціями та
журналістами у більш ніж 20 країнах світу. Ми отримали понад 15 500 фото та відео
матеріалів.
Безпечно: користувачі програми завантажують свої кадри на захищений сервер для
верифікації та безпечного зберігання. LexisNexis Legal & Professional, у складі RELX Group,
містить безпечне сховище, базу даних і систему резервного копіювання для зберігання та
аналізу цих даних. Провідні в такій галузі як розміщення та зберігання даних, LexisNexis Legal
& Professional забезпечують для програми eyeWitness ту технологію, яка використовується для
щоденного захисту конфіденційних матеріалів для клієнтів LexisNexis. База даних не є
доступною для громадськості. Тільки члени команди eyeWitness можуть отримати доступ до
захищеного сервера за умови дотримання строгих внутрішніх протоколів для захисту ланцюга
опіки. Дізнатися більше про LexisNexis.
Вплив: організація eyeWitness передала 22 досьє до слідчих та підзвітних організацій,
включаючи Міжнародний кримінальний суд, Організацію Об’єднаних Націй, Європейські
підрозділи з воєнних злочинів, національні суди та поліцейські сили. Наприклад, фотографії та
відео, зняті за допомогою програми eyeWitness to Atrociities, використовувалися під час
судового процесу щодо злочинів проти людства вчинених у східній частині Демократичної
Республіки Конго.
Детальніше про наш вплив читайте тут.

Нагороди:
• Член мережі Video4Change (з 2020 року).
• Лауреат премії Глобального центру політики безпеки у сфері інновацій глобальної
безпеки (2016 рік).
• Срібний переможець премії UK App Design Award за найкращий додаток року (2015
рік).
Рекомендовані статті:
• АрміяINFORM, Куди відправляти докази військових злочинів, щоб покарали окупантів.
• Шкафчик из Бородянки держится, но кто и когда заплатит за разрушенную квартиру.
• ВІСТІ.ІНФОРМАЦІЯ.РЕКЛАМА, Збір доказів воєнних злочинів.
• Тернопільська міська рада, Міжнародна асоціація юристів запрошує використовувати
програму «eyeWitness to Atrocities» для фіксації воєнних злочинів або злочинів проти
людяності.
• Асоціація правників України (АПУ), Про гарячу лінію АПУ та збір доказів воєнних
злочинів через додаток eyeWitness to Atrocities у випуску Телебачення Торонто.
• LIGA ZAKON, Додаток для документування злочинів eyeWitness to Atrocities: інструкція
з використання.
• BBC News, Ukraine: Online posts 'transform' war crimes documentation.
• ABC News, UK-based charity works to verify images of war in Ukraine.
• Yahoo News, Tech battles to show its worth in Ukraine war crimes probes.
• VSquare.org, People in Ukraine contribute to gather evidence of Russian war crimes.
• Foreign Policy, To Prosecute Putin for War Crimes, Safeguard the Digital Proof.
• POLITICO, From war crime to conviction — what it will take to bring the Bucha killers to
justice.
• New Republic, Is Russia Targeting Ukraine’s Hospitals?
• Just Security, The Int’l Criminal Court’s Ukraine Investigation: A Test Case for UserGenerated Evidence.
• Forbes, How To Fight Russia’s War Crimes With Your Smartphone.
• Just Security, Incorporating Digital Technology in the Investigation of International Crimes:
Lessons from the Democratic Republic of Congo.
• RELX, Bringing war criminals to justice: the story behind the eyeWitness to Atrocities app.
• Law Society Gazette Ireland, IBA-backed app helps document war crimes.
• PILPG, ASP20 side event: Using digital technology for war crimes documentation and
accountability.
Рекомендовані відео:
• Серія відео WITNESS, «Посібник з документації з прав людини».
• RightsCon 2021, демонстрація додатку eyeWitness.
• Відео, зняте в партнерстві з eyeWitness, «Збір доказів імовірних військових злочинів в
Україні» за участю фотографа National Geographic Анастасії Тейлор Лінд. Фото Анастасії
також оприлюднили в газеті TIME.

