
Média-irányelvek
a gyerekek politikai 
használatának 
visszaszorításáért

www.ekint.org

felismerve, hogy a gyerekek alapvető 
jogait sérti, ha politikusok népszerűsé-
gük növelésére információs értelemben 
kiszolgáltatott helyzetben lévő gyereke-
ket használnak fel; különösen, ha erre 
óvodai, iskolai keretek között kerül sor, 
ahol a gyerekeknek és szüleiknek, de 
olykor a pedagógusoknak sincs valódi 
döntési szabadságuk;

felismerve, hogy a média által az ilyen 
eseményeknek biztosított nyilvánosság 
a legtöbb esetben kizárólag a gyerekek 
társaságában megjelenő politikusok és 
pártjaik céljait szolgálja, ami az érintett 
gyerekeknek sérelmet okozhat;

felismerve, hogy a gyerekek politikai 
célú felhasználása olyan érzelmekre 
ható kampányfogás, ami a közügyek ra-
cionális érveken alapuló érdemi megvi-
tatása ellen hat;

kiindulva a sajtó fokozott felelősségé-
ből a demokratikus közvélemény alakítá-
sában és működtetésében, amely kam-
pányidőszakban még hangsúlyosabb;

az alábbi irányelveket követjük min-
den olyan esetben, amikor felmerül, 
hogy politikus vagy párt politikai 
népszerűségének növelése céljából 
használ fel gyerekeket:

Ha gyerekek vannak jelen politikai, illetve pártpoliti-
kai eseményen, esetről-esetre mérlegelve dönthető 
el, hogy a gyerek szerepeltetése önkényes-e. Ezt az 
eseményről szóló médiatartalom közzététele előtt a 
sajtó mérlegeli.

Ha politikai eseményen gyerekek vannak jelen, azt 
kell vélelmezni, hogy felhasználásuk a politikai nép-
szerűségszerzéshez sérti jogaikat. Különösen vo-
natkozik ez az óvodában és iskolában, illetve óvoda 
vagy iskola szervezésében megvalósuló események-
re, mert ott az oktatási intézménytől függő gyerekek 
és szüleik nem dönthetnek valóban önkéntesen és 
tájékozottan a részvételről. A gyerekeket, szellemi 
fejlettségüknek megfelelő módon, még a szülői bele-
egyezés megléte esetén is be kell vonni az őket érin-
tő döntésekbe. Ezek a körülmények minden esetben 
gondos egyedi mérlegelést igényelnek.

A gyerekek 2. pont szerinti jogsértő felhasználását 
ábrázoló tartalmak közzétételétől, átvételétől a gye-
rekek védelme érdekében tartózkodunk. Tájékoz-
tatási feladatunknak úgy teszünk eleget, hogy az 
eseményről szóló beszámoló ne okozzon további 
jogsérelmet, azaz ne adjon további nyilvánosságot 
a gyerekek körében mutatkozni kívánó politikusnak.

Ha a tájékoztatási feladatunk csak úgy teljesíthető, 
hogy abban a politikus gyerekek társaságában sze-
repel, akkor a gyerekek személyiségi jogainak érvé-
nyesülését – arcuk kitakarásával vagy más alkalmas 
módon – a lehető legnagyobb körültekintéssel biz-
tosítjuk.

Törekszünk arra, hogy a rendelkezésünkre álló esz-
közökkel kifejezzük: helytelenítjük a gyerekek kam-
pánycélú felhasználását.

A gyerekekkel kapcsolatos beszámolókban, a gye-
rekeket minden esetben jogokkal rendelkező önálló 
egyénekként jelenítjük meg, ezzel is hangsúlyozva, 
hogy a gyerekek nem használhatóak fel kampány-
eszközként.

Mi, alulírott újságírók, 
sajtótermékek és 
médiaszolgáltatók...
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