На основу члана 9. Закона о Омбудсману за дјецу /Службени гласник Републике Српске
број 103/08/, а у вези са објављивањем информација које се односе или су у вези са дјецом,
када се објављују њихова пуна имена, износе подаци на основу којих се дјеца лако могу
идентификовати, износе информације о приватном животу и односима унутар породице,
користи непримјерена терминологија и дају квалификације које доводе до дискриминације
дјеце,
Омбудсман за дјецу даје

ПРЕПОРУКУ

Сва права гарантована Конвенцијом о правима дјетета припадају сваком дјетету.
Обавеза је свих нас, па и медија, да оно што радимо када су дјеца у питању буде у
њиховом најбољем интересу
Улога медија је поред промоције и заштите права дјетета и јачање друштвене свијести о
кршењу тих права.
Ако је императив новинарског професионализма истинито извјестити о догађају, онда, у
свим ситуацијама, када су дјеца у питању, тај императив мора да прати и основни
принцип Конвенције, а то је најбољи интерес дјетета. То захтјева извјештавање о свим
догађајима и свим темама и када су дјеца у питању, али на начин који додатно неће
угрозити њихово здраво одрастање.

ЗАТО ЈЕ НЕОПХОДНО

1. О дјеци, у свим ситуацијама извјештавати са дужном пажњом и опрезом.
2. У свим околностима поштовати достојанство и права сваког дјетета.

3. Право
дјетету.

на приватност и заштита идентитета дјетета мора бити омогућено сваком

4. Најбољи интерес дјетета је услов за остваривање сваког права гарантованог
Конвенцијом. Овај основни принцип обевезује све, тако и новинаре, да, извјештавајући o
дјеци увијек буду вођени њиховим најбољим интересом, имајући при томе у виду, право
дјетета на властито мишљење у складу са његовим годинама и способности да то изрази.
5. С посебном пажњом извјештавати о дјеци која су у сукобу са законом, о дјеци која су
жртве било ког облика насиља,о дјеци која су у стању тешке социјалне потребе,о болесној
дјеци..и сл.и при томе избјегавати квалификације које су погрдне и које доводе до њиховe
дискриминације као нпр.хулиган, криминалац, сироче, дијете из дома, инвалид,
хендикепиран...
6. Дјецу која су у стању социјалне потребе не приказивати на начин који изазива
сажаљење.
7.Избјегавати сваки сензационалистички приступ и непримјерену терминологију.
8.Увијек и у свим ситуацијама прибавити сагласност и дјетета и законских заступника
дјетета за фотографисање и објављивање у датом тренутку, при томе, дијете треба да буде
упознато о разлозима његовог појављивања у медијима, гдје ће и када прилог бити
објављен и ко ће све то моћи гледати или читати.
9. Увијек и у свим ситуацијама одговорно сагледати све евентуалне последице које за
дијете или његову породицу предметно извјештавање може проузроковати.
10. Када са сигурношћу није могуће предвидјети последице које извјештавање може имати
за дијете и његову породицу, треба извјештавати о појави, а не о конкретном догађају у
којем је дијете учествовало.
11.Покренути иницијативу за доградњу постојећих или успостављање посебних кодекса за
извјештавање о дјеци и младима,којима би новинари и њихова удружења договорно
креирали правила извјештавања и тиме допринијели стварању општих-медијских
стандарда извјештавања о дјеци.
12.Промовисати позитивне садржаје о дјеци, извјештавати о позитивним примјерима и
пројектима.

Препорука се доставља свим медијима-на руке главног и одговорног уредника,с позивом,
да у складу са чланом 9.став 2.Закона о омбудсману за дјецу у року од 15 дана обавјесте
Омбудсмана о предузетим мјерама.
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