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Comunicat de presă
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, împărtășește
îngrijorările membrilor Consiliului de presă legate de exploatarea imaginii copiilor
în scop de promovare politică, nerespectarea de către unii jurnaliști a dreptului
copilului la viață privată și la confidențialitate, a demnității copiilor și a dreptului la
opinie.
Drept
răspuns
la
Apelul
Consiliului
de
presă
(http://www.consiliuldepresa.md/ro/news/view/oprii-exploatarea-imaginii-copiilor-nscopuri-politice), Ombudsmanul își reiterează recomandările făcute anterior partidelor
politice, autorităților publice, dar și părinţilor sau reprezentanţilor legali să nu folosească
și să nu expună copilul public în scopul de a obţine avantaje personale sau de a influenţa
deciziile
autorităţilor
publice
sau
viziunile
unor
persoane
(http://ombudsman.md/ro/content/comunicat-de-presa-39).
Acest îndemn este în egală măsură valabil și pentru instituțiile media, care sunt chemate să
nu mediatizeze subiecte cu acest caracter în care să fie vizați copiii. Maia Bănărescu este
de acord cu membrii Consiliului de presă că utilizarea imaginii copiilor în orice alte
scopuri decît cele care sunt în beneficiul și interesul copilului este amorală și
condamnabilă.
Referitor la contextul în care au apărut imaginile și pozele în care sunt vizați copiii,
Ombudsmanul este de acord că acestea lezează demnitatea copiilor, subliniind că
demnitatea şi drepturile fiecărui copil trebuie respectate în orice situaţie.
Nu mai puțin importantă este condiția respectării identității copilului și nedivulgarea
datelor cu caracter personal al acestora la oglindirea unor subiecte în presă. Avocatul
Copilului amintește de recomandările UNICEF în acest sens: „În interviurile şi reportajele
despre copii, e nevoie de atenţie specială pentru a asigura dreptul fiecărui copil la
intimitate şi confidenţialitate, de a-şi face auzite părerile, de a participa la luarea
deciziilor ce îl afectează şi de a fi protejat de orice rău şi răzbunare, inclusiv de un

potenţial
rău
şi
o
posibilă
răzbunare”
(http://www.unicef.ro/paginacopiilor/presa/resurse-jurnalisti/principii/). Maia Bănărescu îndeamnă jurnaliștii să
consulte Manual de legislaţie europeană privind protecţia datelor care descrie amănunțit
modalitatea de prelucrare a datelor.
De asemenea, Maia Bănărescu își reafirmă recomandarea privind respectarea dreptului
copilului la opinie și consultarea acestuia, obținerea acceptului acestuia de către jurnaliști
înainte de interviuri sau filmări.
Acestea și alte recomandări au fost făcute de către Ombudsman jurnaliștilor de
nenumărate ori în cadrul a mai multe evenimente, implicit organizare de Consiliul de presă
și Consiliul Coordonator al Audiovizualului (http://ombudsman.md/ro/content/avocatulpoporului-pentru-protectia-drepturilor-copilului-lanseaza-un-apel-catre-mass-media;
http://ombudsman.md/ro/content/avocatul-poporului-pentru-protectia-drepturilorcopilului-vorbit-despre-drepturile-copiilor;
http://ombudsman.md/ro/content/avocatulpoporului-pentru-drepturile-copilului-participat-la-masa-rotunda-respectarea).
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului cheamă reprezentanții partidelor politice, ai
autorităților publice, ai instituțiilor media la corectitudine în abordările subiectelor legate
de drepturile copilului, iar părinţii sau reprezentanţilor legali - să manifeste maximă grijă
și diligență în asigurarea respectării drepturilor și intereselor superiore ale copilului.
Conform Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului, copilul trebuie tratat cu
respect, iar statul este obligat să depună eforturi pentru a proteja copiii şi a le asigura cele
mai bune condiţii de dezvoltare. Drepturile conţinute în Convenţie trebuie să fie aplicate
tuturor copiilor, fără nici o discriminare, susține Maia Bănărescu.
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