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Предговор

Н

а могуће питање чему поново отварамо тему Деца и медији
одговарамо да она стално мора бити иновирана сходно новим
околностима и потребама.

У том смислу овај Правилник треба да има активно подстицајан карактер.
У време усвајања Кодекса деца и медији из 1993. године, који остаје
интегрални део овог документа, није постојала готово никаква правна
регулатива ове области. Данас, када се то променило, то је и разлог да
се нови део текста назове, и у стручној и широј јавности заживи као –
Правилник који треба да постојећу регулативу и саморегулативу унапреди,
а неке нове феномене расветли и демистификује.
Пријатељи деце Србије, као и увек, желе да и на овај начин за бар пар
корака унапред помере положај сваког детета у нашем друштву, те се
надамо да ће прихватањем овог документа, и његове имплементације
у свом раду, медији остати наши одговорни савезници, а у најбољем
интересу сваког детета у нашем друштву.
Трећи део овог документа је Кодекс о заштити деце од политичких
злоупотреба, којим ћемо поново подсетити, али и обавезати политичке
организације да неће злоупотребљавати децу у политичке сврхе.
ДЕО I
Нови медији и деца
Овде су, ради актуелности, унета пре свега она стручна одређења и
објашњења која проистичу из промењене друштвене, технолошке и
медијске ситуације.
ДЕО II
Основни принципи извештавања о деци
Овде су, ради континуитета саморегулативе, унета пре свега она
одређења која су усвојена још 1993. године, дакле пре четврт века, али
која у основи важе и данас у истим или мало измењеним формулацијама.
Она су била примењивана или занемаривана у бурним протеклим
временима, а сада су поновљена као подсетник за медије и јавност.
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ДЕО III
Кодекс о заштити деце од политичких злоупотреба
Овде је, ради упозорења, унетo само неколико одређења из
ранијег истоименог кодекса, уз појачани нагласак на заштити деце у
вишестраначком систему где се број политичких субјеката повећава,
политика разуђује и сукобљава са супарничком при чему нису поштеђена
ни деца.
РАЗМАТРАЊЕ И ПРИХВАТАЊЕ
Овај Правилник (укључујући и одредбе постојећег Кодекса Деца
и медији из 1993. године) обавезује оне који га прихвате,а треба
да се односи на све у медијској сфери.
Правилнику се приступа:
а. Факултативно (уколико сматрате да је то добро за децу), и
б. Селективно (у целини или са изузимањем неких одређења).
Кодекс против злоупотребе деце у политичке сврхе обавезује
оне који га прихвате, а треба да се односи на све политичке
организације у Србији.
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ДЕО Ι

НОВИ МЕДИЈИ
Прилике и ризици
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ПРЕАМБУЛА
Професионално и медијски

У

медијима је ангажовано много људи различитих струка, усмерења и
позиција, што их чини веома сложеном структуром на коју се односи
неколико закона – од Закона о јавном информисању и медијима и
Закона о електронским медијима до Закона о оглашавању. У тренутку
завршавања овог документа Медијска стратегија Републике Србије
налази се у облику нацрта и тема је озбиљних друштвених полемика. Исто
то важи и за облике саморегулативе јер многа професионална удружења
их имају и она треба да се поштују и када је у питању медијски третман
дечјих права. Да би се то олакшало овде се позивамо и на неке од тих
одредби, сматрајући их саставним делом целокупног кодексирања у овом
домену. У десет поглавља и 50 чланова новинари Србије се обавезују и на
посебан третман деце. Стога се позивају на подршку овом Правилнику сва
новинарска и медијска удружења у Србији: УНС, НУНС, НДНВ, АОМ, АНЕМ,
АС МЕДИ, АС ЛОКАЛ ПРЕС, итд.
Подразумева се уважавање Кодекса новинара Србије из 2015. године,
четврто издање Савета за штампу у оквиру Унесковог пројекта „Media
Accountability in South East Europe“, који финансира ЕУ, а прихватају
удружења – УНС и НУНС, због чега није неопходно да се ове одредбе шире
цитирају.
Ипак, овај Правилник је особен јер узима у обзир све оно што би медији
требало да имају у виду када је реч о деци. То нису само новинарски
прилози у ужем смислу него и сви остали, од музичких до филмских,
образовних до забавних, пропагандних до интерактивних.
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1. Разлози за доношење првог Кодекса

П

рви Кодекс ДЕЦА И МЕДИЈИ у издању организације Пријатељи деце
Србије (ПДС), тадашњег Одбора за заштиту права детета ПДС-а и
подршку УНИЦЕФ-а у Србији, штампан је у 5.000 примерака 1993.
године. Касније је доштампаван још у три наврата. Носио је поднаслов
Правила понашања медија у односу на децу, чиме је на самом почетку
одређено на кога се односе његове одредбе.
Кодекс је настао као израз потребе да се заштите не само дечја права
у начелу, него да се узму у заштиту преко медија сва деца на овим
просторима која су била угрожена на сваки начин, укључујући и физички
у време сукоба на тлу ондашње Југославије – у распадању. Сматрало се да
је природно да оно што у тим драматичним околностима погађа све - не
може да мимоиђе ни децу ма шта то значило. Нажалост, интереси деце
нису имали приоритет, како то налажу конвенције и декларације усвојене
од стране свих сукобљених и зараћених страна. Последице свега тога
осећају се и сада, a несумњиво ће се осећати још дуго.
Материјална оскудица погађала је већину деце и њихове породице
(блокада, ембарго), али то није било најгоре. Било је занемарене па и
злостављане деце, социјално незбринуте и са неизвесном судбином,
деце која нису ни од медија имала подршку у мери која им је била
неопходна. Још горе је што се политика грубо умешала у њихове животе
злоупотребљавајући их зарад својих циљева. То се посебно односи на децу
жртве размирица и сукоба међу бившим југословенским републикама.
Деца су у неким случајевима била параван за одређене акције, односно
средство оцрњивања противника и оправдавања једне или друге стране.
Грубо речено, као што су постојале „наше“ и „њихове“ војне и паравојне
формације, тако су постојала „наша“ и „њихова“ деца којима припадају
сасвим различити третмани.
Медији нису имали довољно снаге, а можда ни знања и куражи, да се
супротставе томе и одлучније заштите децу, њихова права па и животе.
Често су били више део опште и „наоштрене“ климе у јавности, а не, како
би било очекивано, њени коректори и критичари.
Необичне су и неоправдане биле још две замерке од стране тадашњих
„критичара“: 1. Како је Кодекс бесмислен јер не обавезује па се тиме
задржава status quo у односу медија и деце, и 2. Да је Кодекс посредан
облик дисциплиновања медија од стране тадашњег режима... Показало
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се да ниједно од ових становишта није било разложно ни тачно.

2. Саморегулација некада

Р

аније се говорило да је саморегулација – неизгледна док се сада
наглашава да је она – неизбежна. Зато су стручњаци и сарадници
Пријатеља деце Србије и неких других организација радили на
анализи регулаторне праксе у свету у вези са односом медија према деци,
али неки експерти (махом правници) и институције су сматрали да Кодекс
не може имати нарочит значај јер нема законску снагу нити санкције, а
и не обавезује никога нарочито. Саморегулацији тада многи нису били
наклоњени, нити је она имала значај који данас има, када свака „фирма“
има свој етички или пословни кодекс, чиме се већ прибавља известан
статус у јавности и кредибилитет међу партнерима и циљним групама.
Саморегулација је значајна колико и остали облици регулативе
у некој области. Она је знак друштвене и професионалне
одговорности и спремности да се учини оно што је неопходно
и максимално у моћи онога који прихвата одређене обавезе.
Правилник је израз тог става и основ уједначеног приступа томе.
Медији су свесни своје улоге у борби за дечија права и подршци
деце у одрастању, сазревању и развоју.
Медији се прихватају улоге критичара оних који чине било шта
у супротности са правима деце и Конвенцијом УН о правима
детета, а позитивно доприносе здравом одрастању.

3. Поводи и разлози за доношење овог Правилника

В

реме носи своје – неопходне су иновације Кодекса и томе прилагођене
формулације. Због измењеног законског оквира, као и жеље за широм
и флексибилнијом употребом, одлучили смо да документ назовемо
Правилником. Свакако, треба нагласити да није прошла важност начела и
решења из првог Кодекса 1993. године, али је Правилник нужан наставак,
другачије компонован и осавремењен, посебно са становишта деловања
нових медија.
Приметно расте значај медија у друштву уопште, а још више у формирању
и развоју детета, као што се повећава и учешће деце у коришћењу медија
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и утицају на њих, преко избора и односа према неким медијима.
Процес глобализације мења позицију свих актера на Планети и у сваком
друштву, чиме се мења и медијска слика детета, њихов задатак и однос
према деци – која нису само потрошачи него и васпитаници, нису тек
публика него и носиоци развоја заједнице... Последњих деценија, деца
од пасивне брзо стижу до снажне, активне позиције, проистекле и из
интеракције са медијима.
Нови Правилник узима у обзир да је промењена друштвена ситуација
од увођења вишестраначја у Србији и појаве разних и некомпатибилних
политичких интереса, сходно томе и утицаја на популацију и децу. Такође,
промењена је регулаторна (законска и остала) констелација, као и медијска
ситуација, уз појаву великог броја медија који су под нетранспарентним
политичким и економским утицајима без обзира на власничку структуру.
С друге стране, дошло је до диференцијације медија, где се на једном
полу налазе јавни сервиси а на другом комерцијални и слични медији,
односно пружаоци медијских услуга.
Због свега тога неопходна је снажнија друштвена акција увођења и
праћења примене правила, као и јача свест друштва, институција и
грађана о улози и значају медија и, сходно томе, њиховој одговорности.
Појавила су се нова медијска лица као и нови аудиторијум и публика, поред
тога што расту и нова деца, веома усмерена како на традиционалне тако и
нове медије, али са расподељенијом пажњом и огромном изложеношћу
њиховом деловању. Медији су постали грубљи и безобзирнији да би
обезбедили себи утицај и опстанак. Дечја права су и даље занемарена,
деца запостављана или злостављана, медији недовољно заинтересовани
за њих. Осећа се потреба да се и Правилником подстакне интеракција
медијских кућа и професионалаца у циљу промене и побољшања
ситуације у заштити деце и њихових права.

4. Саморегулација данас

П

ромене медија су толико велике, брзе и значајне и припадају
феномену дигиталне револуције. Парна машина крајем 18. века
донела је прву, електрична енергија на преласку из 19. у 20. век
другу, а шездесетих година прошлог века започета је трећа индустријска
револуција преласком са аналогне на дигиталну технологију. Четврта је у
току кроз прожимање физичке, дигиталне и биолошке сфере, што показује
нпр. увођење вештачке интелигенције, роботике, нанотехнологије, 3D
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принтера, аутономних возила, биотехнологије, складиштење енергије,
итд.
Али, све то није једноставно па се јављају и нежељене последице, које
морају препознати не само одрасли него већ и деца и млади. Промењени
су не само медији него и све интеракције, људско понашање, па и његова
култура. Количина информација је таква да премашује нашу способност
да их пратимо и обрадимо – што још више важи за децу и младе, који
у томе немају искуства нити располажу мерилима избора, разликовања
добрих од лоших, важних од неважних, корисних од некорисних, тачних
од лажних информација...
Медији имају велику моћ, појединачно а још више у кумулативном следу,
а неки од њих су склони манипулацији а не само информацији, едукацији,
забави. Људи би требало да знају како да ту моћ користе. Медији морају
помоћи младима, колико и њиховим родитељима, старатељима и
учитељима, да се снађу и нове шансе користе на прави, активан начин.
Уношењем низа одредби из овог Правилника у редакцијску
праксу, медији показују висок степен друштвене одговорности,
остварују кредибилитет у јавности и међу својим конзументима,
демонстрирају своју професионалност и етичност.
Медији знају да је добробит деце битан јавни интерес у нашој
земљи, али да интересовање јавности није сразмерно томе и да
има много посла око тога да се они приближе, у чему је значајна
улога медија.
Подразумева се да је потребно да континуирано усаглашавамо наше
законе и правила са европском праксом због чега се наводи само неколико
новијих докумената усвојених у Европи и свету последњих година:
•Савет Европе (2000), Препоруке и резолуције које је усвојила
Парламентарна скупштина Савета Европе у области медија и
информационог друштва
•Савет Европе (2009), на Европској министарској конференцији о
секторској политици масовних медија и министарској конференцији
Савета Европе о медијима и новим комуникационим услугама,
Резолуција: Ка новом поимању медија
•Европска комисија (2012), Европска стратегија за бољи интернет
за децу
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•Савет Европе (2014), Водич за људска права намењена корисницима
интернета
•УНЕСКО (2014), Париска декларација о медијима и информационој
писмености у дигиталном добу
•Савет Европе (2016), Развој медијске писмености и критичког
мишљења кроз образовање и обуку
•Европска комисија (2018), Допуна директиве 2010/13/EU о
аудиовизуелним медијским услугама

5. Поглед на свет и стварност

О

бразовање за развој је данас кључно усмерење и зато треба
помоћи деци да схвате да се свет мења и да ће бивати другачији
како они одрастају и да зато треба да уче, да се припремају за
живот, иновације, своје укључење.
Једно од обележја зрелог погледа на свет је схватање о битној различитости,
у природи о биодиверзитету, у друштву о мноштву и плурализму, праву на
особеност и самосвојност колико и на заједништво, удруживање, сарадњу,
савезништво. Међутим, мноштво медија и погледа је за мноштво људи, а
појединац није тек слободан морепловац који открива нове континенте.
Он се брзо умори и засити преобиља информација и све више тражи
медије и ставове који погодују његовом погледу на свет, који су му по било
чему блиски, од тема и аргумената, до аутора и дискурса... Било би добро
да млади не уплове прерано у ту својеврсну ентропију, него да остану
отворени и радознали за различитости.
Другим речима, огромне могућности избора медија у новом технолошком
добу могу да погодују и стварању сопственог, ужег и готово аутархичног
„микросвета истоименог“, а не богатог и разноврсног. Медији ће указивати
на ове проблеме и нудити оно што је најбоље у свету за децу отворених
очију и начуљених ушију.
С обзиром на то да медији битно, чак и пресудно, учествују у
изградњи слике света, односно друштва, они би требало да
учествују и у томе да деца створе што боље представе о реалности,
да оне буду стварносне, а не лажне или неутемељене. Стручније
речено, медији имају знатну моћ да учествују у изградњи дечјих
сазнајних просеца, у њиховој когницији.
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Постдигитални свет означава мноштво извора информација који се више
не диференцирају најбоље у свести прималаца, па тако ни деца често
не знају одакле им нешто у сазнању, а млади се и не труде да запамте
већину информација јер могу брзо да их пронађу на Мрежи и преко својих
портабл уређаја, који се непрекидно развијају (мобилних телефона,
таблета, компјутера, сатова са екраном...). Већина организација која делује
у јавности и на тржишту данас има тзв. он-лајн стратегију са јасном
сегментацијом циљних група којима се обраћа уз жељене ефекте. Деца су
веома често део или центар таквих циљних група и стога их треба оснажити
знањем и селективном перцепцијом и рецепцијом. У пропагандним
стратегијама носиоци порука добијају и он-лајн идентитете и тако
успостављају својеврсну персонализовану интеракцију са младима, што
одрасли махом не схватају па може доћи до неспоразума и затегнутих
односа деце и родитеља.
Медији ће у својим прилозима слободно разматрати ове теме помажући
свима да се лакше снађу, прилагоде а не повуку.

6. Нови медији и промене у друштву и комуникацијама

С

пектар нових медија се готово свакодневно шири пре свега
захваљујући глобалној мрежи, с једне, и новим технолошким
решењима, с друге стране (док пишемо овај текст, јуна 2019.
пуштена је у пробни рад прва „5G“ базна станица у Научно-технолошком
парку у Београду). Обично помињемо интернет странице и платформе,
друштвене мреже и њихову масовну употребу од стране деце, е-пошту,
мултимедије, видео-игре, блог-магазине, интернет-арт... па мобилне
телефоне са апликацијама, који садрже све те могућности буквално „на
длану“...
Природна је потреба да се овакав Правилник прихвати – он у интересу
деце повезује правила понашања за, условно речено, „старе“ и „нове“
медије, што није обухваћено одређеним законима па ни другим
кодексима и правилницима.
Структурално говорећи, први део Правилника се углавном не односи на
медије обухваћене Законом о јавном информисању и медијима („Сл.
гласник РС“, 83/2014, 58/2015 и 12/2016), који у првом члану одређује
да се: „Јавно информисање остварује путем медија“, да би се у члану
5 подвукло шта је информисање од интереса за јавност: „Путем медија
објављују се информације, идеје и мишљења о појавама, догађајима и

17

личностима о којима јавност има оправдан интерес да зна, без обзира
на начин на који су прибављене информације, у складу са одредбама
овог закона. Свако има право да истинито, потпуно и благовремено буде
обавештен о питањима од јавног значаја и средства јавног обавештавања
су дужна да то право поштују“.
По члану 30 медији у смислу овог закона нису књига, филм, носачи аудиовизуелног садржаја, часописи, каталози, огласи, билтени, службена
гласила, леци и слично, али „ни интернет-претраживачи и агрегатори“.
Такође: „Медији, у смислу овог закона нису: платформе, попут интернет
форума, друштвених мрежа и других платформи које омогућавају
слободну размену информација, идеја и мишљења њених чланова, нити
било која друга самостална електронска публикација, попут блогова,
веб-презентација и сличних електронских презентација, осим ако нису
регистроване у Регистру медија, у складу са овим законом.“
У члану 38 се наводи да је „Сврха Регистра медија обезбеђивање јавности
података о медијима“ али како нови медији из нашег Правилника, нпр.
друштвене мреже, не подлежу овој обавези, јер нису медији по овом
закону, корисници немају прилику, или је и не очекују, да сазнају неке
од ових елемената датих у Регистру. Правилник се, међутим, односи и
на ове медије које не захвата Закон о јавном информисању и медијима
јер управо су они веома привлачни и коришћени међу најмлађим
члановима овог друштва.
Други део овог Правилника углавном се односи на традиционалне
медије, без обзира на њихова савремена издања, технологију припреме
и дистрибуције, што је сажето у члану 29 овог закона: „Медиј је средство
јавног обавештавања које речима, сликом, односно звуком преноси
уреднички обликоване информације, идеје и мишљења и друге садржаје
намењене јавној дистрибуцији и неодређеном броју корисника...
Под медијем се у смислу овог закона нарочито подразумевају дневне
и периодичне новине, сервис новинске агенције, радио-програм и
телевизијски програм и електронска издања тих медија, као и самостална
електронска издања (уређивачки обликоване интернет странице или
интернет портали), а који су регистровани у Регистру медија, у складу са
овим законом.“
Закон о електронским медијима („Сл. гласник РС“ 83/2014 и 6/2016) у
члану 1 одређује: „Овим законом уређују се, у складу са међународним
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конвенцијама и стандардима, организација и рад Регулаторног тела за
електронске медије, услови и начин пружања аудио и аудио-визуелних
медијских услуга, услови и поступак за издавање дозвола за пружање
аудио и аудио-визуелних медијских услуга, као и друга питања од значаја
за област електронских медија.“
У поглављу Одговорност за програмски садржај каже се: „Пружалац
медијске услуге одговара за програмски садржај, без обзира на то да
ли га је произвео пружалац или друго лице (нпр. независна продукција,
закупљени термин, програмска размена, најаве програма, СМС и друге
поруке публике и сл.)“ (члан 54), уз додатак да се одредбе овог закона
„сходно примењују на услугама телетекста и интерактивних услуга у вези
са програмским садржајима“ (члан 55).
Предност нових медија је најшира доступност свима и на сваком
месту, стална глобална присутност, једноставност коришћења и то по
приступачној цени, интерактивност, ванредна прихваћеност у социјалном
простору, уз могућност сопствене, појединачне и групне афирмације.
Њихова слобода проистиче већ из учешћа многих корисника у њима
како у једном друштву (земљи) тако и у међународном повезивању и
глобалном деловању. Нови медији су по природи ствари супарници
тзв. корпоративним медијима и профитним организацијама, за које
се често везују склоност ка монополизму и манипулацији, бар у очима
новомедијских приврженика. Отварање нових тема и плурализација
јавне сфере као и тзв. „грађанско новинарство“, значе и корекцију рада
медија кроз дискусије на друштвеним мрежама. Ипак, ту се могу појавити
лажне вести и криза кредибилитета, ако се експедијент не познаје или ако
има лошу репутацију.
Медији ће уопште показивати разумевање појава које су блиске
младима у ери наглог развоја нових медија, као што су интернет
демократија и пратећи новомедијски активизам, знајући да је
све то део друштвених промена и будућег социјалног амбијента
у којем ће живети данашња деца и млади.
Подразумева се да нове и неслућене могућности комуникације имају
утицаја и на развој тзв. партиципативне демократије, где грађани,
свакако и они најмлађи, имају прилику за нова сазнања и изражавање
својих ставова и мишљења. То подржава и Конвенција о правима детета,
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мада се ове обавезе у односу према деци најтеже спроводе.
Медији ће упозоравати и на замке и ризике нових технологија
са становишта контроле и опасности да појединци и интересне
групе „загосподаре“ одређеним сајберпростором од утицаја на
децу и младе, и тиме их усмере у правцу који није најбољи за
њих, а свакако ни за њихову заједницу.
Медији ће заговарати слободу – друштва, медија, појединца – јер многе
организације и институције се ослањају управо на интернет у свом
било друштвеном било комерцијалном деловању. Уосталом, није сваки
медијски активизам добронамеран па ни законит сам по себи. Деца и
млади често имају много технолошких знања и компјутерских вештина а
природно је да су, због свог узраста, тек у процесу друштвених сазнавања
и сагледавања, као и развоју идеја о променама и унапређењу живота у
заједници.
Све је раширеније „он-лајн информисање“ људи и „грађанско новинарство“
које је начелно непрофитно, а у односу на етаблиране и хијерархијски
организоване медије се поставља критички и алтернативно, ослањајући
се на нове социјалне потребе и погледе. С друге стране, оно је некада
израз таквих друштвених покрета, као што је и њихов одраз и путоказ.
Традиционални медији желели то или не, отворили су се и респектују
производе „он-лајн заједнице“, повезане новим медијима. Медији морају
да буду свесни да је наступило ново доба и да је њихова кредибилност
угрожена, што посебно важи баш код најмлађе публике.
Овај проблем је наглашен код снажних мас-медија који углавном посвећују
најмање пажње деци и младима као некомерцијалним садржајима.
Такође, махом сасвим лишени активизма и интерактивности, сведени на
произвођаче и преноснике информација, ови медији не могу очекивати
прилив нове публике из корпуса оних који су већ навикли на проактивност
нових медија. Може се очекивати да се тај јаз продубљује у годинама које
следе.
Треба рачунати да међу младима има највише оних који посредно или
непосредно припадају тзв. „про-амс револуцији“ (професионалциаматери) или су јој блиски. Реч је о својеврсном покрету-преокрету где
аматери захваљујући интернету и својој посвећености и ентузијазму
достижу ниво професионалаца и одговарајући утицај у друштву. На
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одређеном узрасту млади нису наклоњени институцијама и ауторитетима,
посебно њиховом репресивном деловању али су радознали спрам неких,
условно речено, тајновитих, тајанствених организација диференцијалне
понуде, од којих су и оне непроверене или на ивици законитости, мада
омогућују младима испољавање и афирмацију. Све оне не користе
класичне него пре свега нове медије доступне највише младима.
Медији схватају да су професионалци одиграли значајну улогу у развоју
друштва и технологије али да нове медије увелико користе они који
спадају у широку групу аматера, а баш су они спремни да уносе и подрже
промене, а неки да се томе сасвим посвете па и жртвују, достижући и
превазилазећи професионална знања и успехе. У свету је одавно развијен
покрет „do-it-yourself“, такође са великим доприносом развоју нових медија
и апликација. Зато се про-амс веома респектује као нова и снажна појава
у друштву, чији се поклоници повезују преко глобалне мреже у светске
ланце али са антиглобалистичком идеологијом. Повезују их заједнички
циљеви, посвећеност и страст, својеврсна етика и осећај задовољства.
Тако долазимо и до сасвим нових социо-психолошких појмова масе, која
својом „колективном мудрошћу“ (већом од збира појединачних) утиче на
друштво, његову привреду и културу.
Одавно се говори о активности хакера који веома вешто, као појединци
или организоване групе, упадају у рачунарске системе других захваљујући
својим вештинама и програмерским знањима. Најчешће су на мети
корпоративни и владини системи, банке, осигуравајућа друштва и
слични, али „изворни“ хакери делују као противници естаблишмента,
док тзв. „крекери“, нелагалним улазом у систем и његовим „краковањем“
или разбијањем заштитног кода, остварују своју често утилитарну, а
некада и криминалну замисао. Мада има случајева да полицијске и
владине институције у правим компјутерским ратовима, ангажују хакере
за одређене акције, на домаћем или међународном плану, они као
„хактивисти“ нису склони политици него њеном раскринкавању. Сасвим
је другачија позиција оних који припадају „компјутерском подземљу“,
где поред крекера спадају и пирати (који разбијају софтверске заштите
комерцијалних програмских пакета), криптоанархисти, сајберпанкери,
писци вирус кодова, и други. У начелу хакери делују анонимно, а када буду
откривени могу у тој заједници да постану познати и популарни, па се о
њиховом случају снимају и филмови и објављују романи, који млади радо
гледају, однодно читају. У тој продукцији чести су и негативни стереотипи о
хакерима. У сваком случају они причињавају већу или мању штету систему
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у који су упали, па и онда када то подстакне сам систем на увођење бољих
безбедносних мера.
Медији ће пратити и обавештавати циљне јавности о хакерској
култури у ширем смислу, имајући у виду да су млади склони
било мистификацији ових појава, било погрешној оријентацији
ка постизању лаких и брзих ефеката уз помоћ рачунара и неких
нових медија уопште. Неки такви „подухвати“ су и законски
санкционисани, на шта треба упозоравати.
Медији ће се залагати за повећање сигурности употребе рачунара
код младих и подизање безбедносних критеријума, позивајући и
одрасле да им у томе помогну.

7. Наводне слободе и реална ограничења

М

лади добро познају нове медије технолошки, односно
„манипулативно“, али је питање до које мере их користе на
култивисан начин, онај који их чини активним грађанима и
учесницима у демократском животу друштва. Требало би их упутити да
питају и траже одговоре, а касније да све више предлажу и укључују се
у доношење решења па и неких одлука од заједничког интереса, у чему
медији могу да имају превасходну улогу. Медијска писменост треба
у томе да им помогне, прво да их добро обавести, а онда и допринесе
конституисању ставова и система вредности, поред других чинилаца
подизања нових генерација.
Зна се да развој медија и развој друштва теку паралелно и међузависно,
што је нарочито видљиво у развијеним земљама где су развијене напредне
дигиталне привреде, подигнут степен демократизације друштва и нивоа
медијских слобода (што се редовно оцењује кроз међународни World
Press Freedom Index).
Медијско образовање у Србији, попут у том погледу најразвијенијих
земаља на северу Европе, треба да нађе своје истакнуто место у
образовном систему на свим нивоима, не издвојено као тема него
инкорпорирано, посебно због деце која се све раније и све интензивније
срећу са и оријентишу ка новим медијима. Насупрот томе, у Србији се често
чују примедбе да медији не делују ни образовно ни васпитно колико је то
неопходно. За интердисциплинарни развој медијског образовања не могу
да се залажу само образовне институције и локалне заједнице, него и сви
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други актери друштвеног општења, медији и новинари. У овом тренутку
се ради на документима који би требало да стратешки уреде питања
дигитализације и медијске писмености у Републици Србији. Оваква
документа одавно имају неке друге земље, и укључују надлежне владине
и невладине институције, уз обавезан подстицај континуинираним
истраживањима о деци и медијима, која су код нас постала ретка и
сведена појава.
Медији ће скрупулозно разматрати и прихватати актуелна решења
у области традиционалних и нових медија и уопште регулативе
и кодексирања, укључујући и нека условна рестриктивна
правила уведена за добробит деце – као што су узрасна
упозорења на телевизијама или примена ограниченог приступа
неким садржајима и сајтовима на интернету због безбедности
деце, примена самоозначавајућих поступака, заштитног
софтвера средстава за блокирање, а затим и прихватање низа
међународних стандарда у овом домену и креирању безбедног
медијског окружења.
Подразумева се подршка медија увођењу забрањених медијских
садржаја као што су нпр. дечија порнографија и педофилија, али
и „скривених“ садржаја који сексуализују децу. Све то захтева
одговарајуће информисање родитеља и јавности, као и припрему
релевантних водича и рубрика у медијима.
Домаћи медији су развили систем класификације медијских садржаја
и њиховог обележавања сходно психофизичком и социјалном развоју
деце (на основу анализе УНИЦЕФ-а и УНС-а, 2015. године РЕМ је донео
Правилник о заштити права малолетника у области пружања медијских
услуга). Иако постоје добра европска искуства и препоруке овог начина
заштите деце од неадекватних медијских садржаја, у реалности се овај
Правилник крши или недовољно примењује. Подсећамо да у неким
земљама постоје закони о интернету или одређења о класификацији
садржаја интернета, обележавања и блокирања, што код још увек није
случај.
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8. Медијска писменост

М

едијска писменост интегрише све облике писмености, од
алфабетске до електронске. Као појам уобличена је деведесетих
година прошлог века, обухватајући бар три основна аспекта
ове способности (или компетенције) – приступа, анализе и производње
информација. Раније се класична писменост махом сводила на
разумевање написаног. Данас се укључују и вредновање медијских
садржаја, па и учешће у друштвеној комуникацији уопште. Али, како се
мењају технологија и наше потребе тако еволуира и медијска писменост и
њено значење за живот савременог човека и друштва.
Када су у питању деца онда је медијска писменост још важнија јер постаје
фактор њиховог развоја, сазревања и укључивања у заједницу, уз прилику
да се и сама изражавају, на шта имају пуно право. Утицаји више нису
једносмерни, од медија ка деци, него се успоставља нова интеракција
јер деца не само да нису више пасивна, него боље од осталих разумеју
технолошке кодове и језик, брже им приступају и размењују садржаје.
Нове технологије усмеравају их ка рачунарима и информатици па се
говори и о дигиталној писмености, која пружа све веће могућности
размене и управљања садржајима, а односи се на критичко разумевање и
коришћење интернета и дигиталних медија.
Испоставља се да је критичко разумевање кључни аспект медијске
писмености, што је и услов за учешће у јавном животу и демократизацији
друштва. То истовремено значи да деца треба да познају не само како се
рукује новим технолошким уређајима и како да налазе оно што је за њих
атрактивно - што савладају брзо, него како да разумеју и креативно користе
посредоване садржаје и производе нове. Међутим, критичка процена
почива на стеченом знању и бар минималном искуству у одређеном
(породичном, друштвеном) амбијенту и културном контексту.
Медијска писменост није битна у ужем смислу, нити везана само за медије,
него постаје одлучујућа за сналажење у новом веку и његовој сложености.
Нема готово никог ко би могао или имао довољно разлога да се изузме од
тога – па ни најмлађи. Без медијске писмености, која обухвата низ вештина
и компетенција, нема више ни примања неопходних информација,
образовних садржаја и учешћа грађана у друштвеном животу.
Медији се обавезују да ће и едуковати децу и младе у погледу
онога што могу да траже и највише доброг добију од медија.
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Медији ће посветити пажњу и значајном проблему подизања
медијске писмености и компетенције, у сарадњи са образовним
институцијама и удружењима да и сами то чине.
Медији ће бити отворени да упутите децу и младе и у опасности
од медија, као и о мерама заштите па и супротстављања
њиховом негативном деловању. Они се обавезују да их неће
преварно обавестити да је нешто добро за децу ако то није тачно,
нити ће деловања супротна Конвенцији УН о дечјим правима
приказивати као добро.
Медији ће савесно извештавати о ситуацији и променама у
афинитетима и односу деце према медијима, резултатима
истраживања и доброј пракси у свету.
Медији ће и подстицати децу на активан став, насупрот пасивног,
некритичког конзументског односа деце, као корисника медија.
Регулатива за медије треба бар у главним ставкама да буде
позната и деци. Медији ће на погодан начин указивати деци на
њу, да би она боље схватила како су у савременим друштвима
регулисана права и обавезе медија, укључујући и оне ставке које
се односе на децу.
Бројни су стварни и потенцијални актери повећања ове компетенције, а
сами медији одговорни су у великој мери и за медијску писменост. Деца
страдају и због недовољне едукованости, а учење о медијима битан је део
савременог образовања. Деца су усмеравана на медије, али недовољно,
несистематично и неконтинуинирано на опасности које им они могу
донети, нити су довољно информисана шта од медија могу да добију.
Тиме се баве и многе међународне и домаће организације, и значајно
доприносе решењу проблема. Поменимо само УНЕСКО и УНИЦЕФ, као и
професионалне новинарске и медијске организације и невладин сектор.

9. Проблем информацијских поремећаја

М

едији ће се борити против „информацијског поремећаја“, како
је то 2017. године дефинисао Савет Европе, јер појам лажних
вести не обухвата цео комплекс проблематичних ствари,
почев од погрешних, нетачних и сугестивних, преко дезинформација,
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измишљених и преварантских садржаја, до злонамерних, узнемирујућих
садржаја пласираних да се неком нанесе штета. Нису, дакле, у питању
само нетачности него и информације пласиране тако да постигну такав
ефекат, а у време енормног ширења преко друштвених мрежа, тешко их
је пратити и одговарати на њих. Уз њих иду и лични коментари који се не
могу контролисати, али се деле и „шерују“ у стотине хиљада и милионе
„примерака“.
Медији ће подстицати истраживања медијске ситуације, нарочито
у вези са дезинформацијама, користећи те налазе да обавесте
своје кориснике о томе. Уз то ће избегавати да емитују „лажне“
вести, нарочито оне које могу да нанесу штету деци и младима
и повреде њихова права сходно ратификованој Конвенцији УН о
правима детета.
Знајући све то, јасно је да контрола више није ни ефикасна, па
чак ни могућа на страни емитовања, него на месту пријема.
Зато је битно подизање нивоа медијске писмености и додатно
образовање младих. Дигитални медији су реалност 21. века те
њихово коришћење треба да буде разложно и критичко.
Циљ је јачање отпорности друштва, свакако и младих, на дезинформације,
рецимо преко подстицаја младих да не прате само оне медије и сајтове
који доносе прилоге који им се свиђају и са којима се слажу, него и оне
друге, другачије, да траже разноврсне информације и поузданије изворе
информисања, и да их прате и упоређују, размишљају о њима.
Медији ће настојати да наведу (означе) изворе информација у
ситуацији дезинформација и тзв. лажних вести и незаконитог
садржаја, да би омогућили лакше сналажење својим корисницима, подигли ниво њихове критичности, поделили одговорност
и појачали своју кредибилност, а довели у питање статус оних
извора који се служе полуистинама или лажима.
Посебно су рањива деца, јер су, због недостатка искуства и
обавештености, подложна њиховим утицајима и персеверацији
у свести.
Медији знају да борба за квалитетне информације није довољна
и да треба помоћи деци и родитељима да подигну ниво своје

26

медијске компетенције и лакше бирају оне медије и садржаје
који су квалитетнији и адекватнији на датом узрасту и степену
развоја детета.
Медији ће посветити пажњу значајном проблему подизања
медијске писмености, уз подршку образовним институцијама и
удружењима да и саме то чине.
У неким земљама, као што је Немачка, тренутно постоје закони по којима
велике мреже морају врло брзо да уклањају евидентно незаконите
садржаје, уз могућност да им се у супротном изрекну високе новчане
казне. У Италији грађани могу полицијском сајту да пријаве лажне вести,
итд.
По свету се бележе читаве спољне и унутрашње кампање дезинформисања,
очигледне од америчких избора 2016. године (нпр. аутоматизовани
ботови), али сузбијање ове појаве још није успешно. ЕУ је успоставила
„брзи систем узбуне“ да би што пре идентификовала дезинформације,
док су Гугл, Фејсбук, Твитер и Мозила потписали Кодекс понашања у
вези стандарда борбе против њих. Дезинформације утичу на даље
дебате на социјалним мрежама, а манипулације видео-снимцима се
тешко откривају, јер су многе од њих једноставне, данас сваком доступне
технике изокретања нпр. изгледа, понашања и исказа неких политичара
или других утицајних људи. Тежа је борба ако су коришћени софтвери за
потпуно лажно приказивање људи поступком „дипфеjка“ (deepfakes) где
је све лажно до шокантног.
Медији ће упућивати младе на опрез код прихватања приказа
за које се може посумњати или закључити да су лажни и да се
разликују од стварних чак и оних које посредују проверени
медији са већим кредибилитетом.

10. Новинарство(м) против лажних вести

В

ест је основа новинарства а лажна вест није чињеница и не
доприноси повећању обавештености него конфузији и манипулацији.
Према томе она и не спада у професионалну журналистику него у
нешто што би се пре могло назвати пропагандом (ако цитирамо једну од
првих дефиниција из Британске енциклопедије још са почетка прошлог
века: „Пропаганда је намерни и систематски покушај обликовања
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перцепције и манипулисања спознајом и понашањем у циљу изазивања
реаговања које је у интересу пропагатора“).
Сви закони, прописи и други облици регулативе не укључују и не помињу
лажне вести (fake news), али се оне на апсурдан начин сада боре за
легитимитет у смислу: „То није добро, али нам треба...“ Обиље је таквих
„артикала“, којима су нажалост окружена и деца. Да ли је то први корак
који води потврђивању оне изреке једног старог религиозног реда да
„Циљ оправдава средства“? Или је то део релативизујућег става дела
јавности, па чак и оцене да „лажне вести“ добију жанровски смисао?
По Уставу Републике Србије (Право на обавештеност, чл. 51/1) „Свако
има право да истинито, потпуно и благовремено буде обавештаван о
питањима од јавног значаја и средства јавног обавештавања су дужна
да то право поштују“... Додуше, нигде се не каже да она треба тако да
обавештавају, али овај Правилник позива на обавезивање да ће тако
чинити када извештавају и када се баве питањима од интереса за децу.
У том погледу посебна је одговорност извора информација, па тако и
новинских агенција као извора тачних и проверених вести. Средином јуна
2019. године на Светском самиту новинских агенција у Софији наглашено
је да „то више није питање само одбране њиховог професионалног
кредибилитета, већ и обавезе које као медији имају према општем јавном
интересу“. Показало се да лажне вести поред бенигних могу имати и теже
последице, политичке и безбедносне потресе и промене. Агенције из
преко 60 земаља са свих континетата слажу се у томе да је „новинарство
једна од последњих тврђава у одбрани од лажних вести, чији брз пласман
је омогућио развој технологије...“ због чега се инсистира на томе да свака
вест буде проверена са више страна, због чега је неопходна и посебна
едукација (млађих) новинара у препознавању и борби против лажних
вести и снимака. Уколико то није могуће редакције ће наводити извор
таквих вести чувајући свој кредибилитет, уз признање да провера није
била могућа.
Сходно „Обавези новинарске пажње“ Закона о јавном информисању
и медијима: „Уредник и новинар дужни су да с пажњом примереном
околностима, пре објављивања информације која садржи податке
о одређеној појави, догађају или личности провере њено порекло,
истинитост и потпуност... Уредник и новинар дужни су да преузете
информације, идеје и мишљења пренесу веродостојно и потпуно, а ако се
информација преузима из другог медија - да наведу и назив тог медија“
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(члан 9), јер: „Свако има право да истинито, потпуно и благовремено буде
обавештен о питањима од јавног значаја и средства јавног обавештавања
су дужна да то право поштују“ (члан 5).
Медији ће упозоравати своје кориснике на појаву лажних вести и
тражити од њих да их не шире преко друштвених мрежа, између
осталог и зато што и сами могу постати њихове жртве.
Из истих разлога може се навести и члан 77 овог закона о заштити
малолетника: „У циљу заштите слободног развоја личности малолетника,
посебно се мора водити рачуна да садржај медија и начин дистрибуције
медија не нашкоде моралном, интелектуалном, емотивном или
социјалном развоју малолетника“.

11. Право на приватност и безбедност

К

онвенција УН о правима детета у члану 16 регулише заштиту
приватности, односно право на заштиту од мешања у њихову
приватност, породицу, дом или преписку и од напада на дечију част
и углед.
Медији ће упозоравати на то да нове технологије смањују
простор не само наше приватности него и наше интиме, што
може негативно да утиче на ментални и социјални развој деце.
Децу не треба подстицати да стављају на увид недефинисаној
јавности оно што је приватно, лично и интимно, односно оно што
у слици или речи може да их погрешно представи, али и озбиљно
угрози.
Србија је у пролеће 2019. године покренула још једну велику акцију под
називом „Паметно & Безбедно“ преко Националног контакт центра за
безбедност деце на интернету – 19833“, „Заштитите се на интернету“ у
складу са Уредбом о безбедности и заштити деце приликом коришћења
информационо-комуникационих технологија, која је усвојена на Влади
Србије још 2016. године. Уз позив на број 19833 и преко сајта дају се
објашњења „Како да користим интернет паметно и безбедно“, или се
изражава „Забринутост за безбедност детета“, односно „Пријављује
инцидент“. Организују се саветовања, семинари, едукације, радионице,
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презентације и разни облици информисања да би се сачувала права
и интереси детета. Наводе се и кратка појашњења пет добрих и пет
лоших страна интернета, што је битно за његово реално и уравнотежено
оцењивање, пошто нико не може бити за његово искључивање из живота
младих и зато се прецизира: „Заштитите се на интернету“ (а не „... од
интернета“). Кључни су овде партнерство и надлежност Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и Министарства унутрашњих
послова.
Први пут је донет и Закон о информационој безбедности и четири Уредбе
тог закона, чиме је отпочета његова имплементација.
Медији ће упознавати децу и младе са мерама које предузима
држава и са институцијама које су задужене да се боре против
криминала преко интернета – пре свега Национални контакт
центар за безбедност деце на интернету и Тужилаштво за
високотехнолошки криминал.
Пропагираће позивне бројеве и електронске адресе за контакт са
овим институцијама.

12. Против злостављања и занемаривања

Д

а би се бавили овом темом медији треба да познају Општи
протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања
и мере прописане Законом о основама система образовања
и васпитања. У овим документима се каже да: „Сви облици насиља,
злостављања, злоупотреба или занемаривања деце, којима се угрожавају
или нарушавају физички, психички и морални интегритет личности детета,
представљају повреду једног од основних права детета садржаних у
Конвенцији Уједињених нација о правима детета, а то је право на живот,
опстанак и развој. Ратификујући Конвенцију држава се обавезала да
предузима мере за спречавање и да обезбеди заштиту детета од свих
облика насиља у породици, институцијама и друштву уопште.
Реч је о заштити детета од: физичког и менталног насиља, злоупотребе и
занемаривања (члан 19 Конвенције); свих облика сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања (члан 34); отмице и трговине децом (члан
35); свих других облика искоришћавања (експлоатације) штетних по било
који вид дететове добробити (члан 36); и нехуманих и понижавајућих
поступака и кажњавања (члан 37).
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Конвенција у члану 39 одређује обавезу државе да обезбеди мере
подршке за физички и психички опоравак детета које постане жртва
насиља и његову социјалну реинтеграцију.
Заштиту деце од злостављања и занемаривања могуће је остварити
само ако је успостављен добар систем превенције, уз ангажовање
низа институција и обучених стручњака у међусекторској сарадњи, са
превентивним деловањем и спречавањем злостављања и занемаривања
деце.
Медији треба да остварују контакт са надлежнима из више области које
се тиме баве, од здравства, социјалне заштите и образовања, до полиције
и правосуђа. Додаје се да се „Општи протокол може користити и да би се
шира јавност информисала о томе коме грађани треба да се обрате када су
забринути за добробит детета и шта треба да очекују од пружалаца услуга
у испуњавању обавеза, како би деца у нашој земљи била заштићена”.
Злостављање и занемаривање деце, дакле, нису нове теме али су све
чешће видљиве у животу колико и у медијима, литерарној, филмској
и видео-обради. Познате су њихове тешке последице и проблеми у
превенцији и лечењу. Нажалост, њих прате неке компезационе реакције
деце везане и за нове медије, због чега има разлога да се и они тиме баве.
Медији ће настојати да упознају ширу јавност са Општим
протоколом за заштиту деце од злостављања и занемаривања, да би се на тај начин проширила подршка регулаторним
одлукама на које се обавезала наша земља ратификовањем
Конвенције УН о правима детета, да би се развио сам систем
заштите деце и разумела улога појединих служби и одговорних
људи у том изузетно значајном послу за сваку заједницу.
Медији ће доносити прилоге који објашњавају шта све обухвата
појам злостављања и занемаривања деце, који се проширује
и поприма забрињавајуће размере. Они ће указивати и на
примере добре праксе и ваљане примене закона, прописа и
оваквих протокола уз познавање надлежности и поступака у овој
делатности, посебно имајући у виду превенцију, с једне, и брзо
реаговање, с друге стране.
Медији ће својим прилозима помоћи самој деци и грађанима
у сналажењу и предузимању конкретних мера у случају
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злостављања и занемаривања детета, односно успостављању
контакта са надлежним институцијама и појединцима.

13. Сарадња са тужилаштвом

Н

а сајту Посебног тужилаштва за високотехнолошки криминал
објашњено је: „Законом о организацији и надлежности државних
органа за борбу против високотехнолошког криминала уређује
се образовање, организација, надлежност и овлашћења посебних
организационих јединица државних органа ради откривања, кривичног
гоњења и суђења за кривична дела одређена овим законом.
Високотехнолошки криминал представља вршење кривичних дела код
којих се као објекат или средство извршења кривичних дела јављају
рачунари, рачунарски системи, рачунарске мреже, рачунарски подаци,
као и њихови производи у материјалном или електронском облику.“
У контексту ширења сајбер-криминала, у јавним наступима из Тужилаштва
упозоравају да одрасли, нарочито родитељи, не поштују нека правила
коришћења друштвених мрежа за шта се као пример наводи Фејсбук
где компанија (Facebook Inc.) не дозвољава деци млађој од 13 година
да користе услуге ове мреже, што многи родитељи пренебрегавају. Они
им дозвољавају комуникацију на мрежи без увида и надзора. Тако су
корисници сами открили нпр. да и у Србији постоје чланови неких група
из света које подржавају размену искустава о инцесту и педофилији, а да
нису процесуирани за то. Последње промене Кривичног закона обухватају
дело успостављања контакта против нечије воље, као и злоупотребе
података о личности да би се понудила одређена роба или услуга, а
затим и претња нападом на живот, тело или слободу друге особе. Ово је
утолико изазовније што се претње упућују породици и деци истакнутих
јавних личности и политичара (што се недавно и поновљено дешавало и
код нас). Друштвена мрежа Твитер, рецимо, има своја правила у вези с
тим, и у оквиру међународне правне помоћи доставља нашим органима
тражене податке.
Медији треба да упозоре родитеље да и сами не доприносе безбедности
своје деце када у настојању да их представе блиским и познатим људима,
али и јавности, сликају наге у игри, брчкању у базенчићу или на мору и
у другим опуштенијим приликама, а онда тај „промотивни материјал“
постављају на интернет, што може да постане путоказ и мамац за
педофиле, а Јутјуб је природни дистрибутер. Навике из ере фотографа и
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“неколико примерака за фамилију и драге људе, за успомену”, није исто
што и данашња медијска дисеминација.
Медији ће доносити прилоге и осуђивати овакве случајеве,
позивајући се на праксу хитног предузимања радњи у случају
упућивања претњи деци и малолетницима као посебно
заштићеним категоријама становништва.

14. Родна равноправност

У

важавајући чињеницу да дечија личност почиње да се уобличава
доста рано, медији ће помоћи да тај развој буде ваљан и хумано
садржајан.

Имајући у виду да је у нашој култури и актуелним животним
токовима положај жене још увек доста проблематичан и да деца
често преузимају моделе понашања и вредновања из актуелног
окружења и наслеђених погледа, медији ће усмерити пажњу на
подршку родној равноправности, да би се млади навикавали да
разумеју да је у савременом друштву битно равноправно учешће
девојчица и дечака у свим активностима, у јавној и приватној
сфери, да имају једнаке могућности њихове афирмације и
остваривања права и слобода сваког човека.
Остварујући своју мисију медији ће тако чинити и у сопственим програмима,
прилозима и порукама, чувајући се директне или индиректне промоције
родних стереотипа, макар и у вицевима, шалама и добацивањима,
распрострањеним у нас. У медијској обради ови стереотипи некада делују
безазлено али на неким порталима и друштвеним мрежама су врло груби
и увредљиви, а одрасли их или прихватају или не упозоравају младе
на њихову некултурност и штетност. Истраживања показују да су жене
далеко мање заступљене и видљиве у јавном, привредном и политичком
животу Србије. Не треба да завара то што се оне више појављују у домену
уметности и културе, а нарочито забаве.
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15. Казне за видео снимке насиља

У

све већем броју земаља уводе се оштрије санкције не само за
насилничко понашање него и за његово приказивање. Аустралија је
усвојила Измену и допуну Кривичног законика којом су предвиђене
казне за технолошке компаније, укључујући и затвор за њихове извршне
званичнике, уколико се на њиховим платформама налазе видео-снимци
насиља. Реакција је уследила почетком пролећа 2019. године када је у
пуцњави у две џамије у Новом Зеланду убијено 50 људи, док је масакр
преношен уживо на интернету (Criminal Code Amendment - Sharing of
Abhorrent Violent Material, Bill 2019.).
Насилни садржаји имају изузетно штетан утицај на децу, те је тема
озбиљних анализа како деца користе интернет, где налазе узнемирујуће и
насилне садржаје и сцене, и како сврсисходно да користе глобалну мрежу.
Медији ће избегавати да приказују сцене насиља које људи
снимају у свакодневним или посебно драматичним ситуацијама,
које неки портали и мреже третирају као ексклузивне и радо
праћене прилоге и међу младима.
Понављањем и „лајковањем“ ових сцена ствара се утисак о
њиховој распрострањености па тиме и прихватљивости, а како
нема назнака о санкционисању, и о њиховој легалности.
Медији ће настојати да подигну сензибилитет, тј. осетљивост
на неприхватљивост лоших и невредних игрица, као и смисао
мерила за прави избор.
Посебно се треба бавити насиљем у ријалити програмима, који имају
високу гледаност и међу неким групама младих и које брзо доспева у
остале медије, нарочито на насловне стране листова, доступне свима
било непосредно, било преко друштвених мрежа. Реч је о индукованом,
сценаристички обрађеном и режираном простаклуку, агресији, порнографији и грубостима, а да није безазлено ни како се представља
повремени епилог на суду. Подједнако је важно поштовање забране
емитовања одређених садржаја до касних вечерњих сати, што у овом
тренутку није случај.
Медији ће бити против насиља у било којем облику и у било ком
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сегменту медијског простора, не само у оном редакцијском и
информативном делу него и у играним програмима, нпр. у тзв.
ријалити-програмима где се преносе догађаји, сукоби и вербални
обрачуни међу учесницима, укључујући и порнографске и сцене
насиља.

16. Спорне вредности и понашања

Д

руштва су данас нехомогена и у социјалном раслојавању
чему погодује неуједначен развој региона и делатности, као и
економске, културне, политичке и друге различитости. Све то не
мимоилази ни децу која било да се прилагођавају, било да се опиру томе,
немају увек срећно детињство нити оптималне услове за одрастање и
развој. Нажалост, медији им често не помажу много него тражећи своје
место на тржишту оптерећују прилозима и приказима неприлагођеног и
асоцијалног понашања, конфликата и дифузних побуна, делинквенције па
и криминала са узбуђујућим ликом и закаснелом санкцијом...
Медији ће у третману дечјих права и медија узимати у обзир и
ставове деце према њима, односно истраживања која показују да
заштита деце од штетног медијског садржаја обухвата пре свега
насиље у друштву, породици и према деци, грубу сексуалност,
опсценост и порнографију, подстицање на нетрпељивост
(нетолерантност), мржњу и говор мржње, искључивост
(дискриминацију) према мањинама и маргинализованим
социјалним групама, као и агресивно и простачко изражавање
и поступање.
До сада непознати феномени у вези са медијима се умножавају,
новинарство се мења и постаје делимичан изговор за друге појаве. Пример
је тзв. кликбајт новинарство (clickbait) где се прилози припремају тако да
буду само мамац за даље читање и задржавање на датој мрежи, порталу
и сајту. Оно што је некада била „абецеда“ и склоп „главе вести“, која
садржи сажетак најважнијег, постало је пуко подстицање радозналости за
даље читање.
Такође, оглашавање је засновано на „кликовима“, али то је посебна
тема, јер деца и млади махом немају свест о томе шта подржавају кликом
и шта о њима закључују одређени корисници интернет платформи. „Клик“
је информација о ономе ко „кликће“, што раније није било могуће.
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На основу тих добровољних информација преко „кликова“ и раније
исказаних преференција, закључује се све што је потребно о кориснику –
од локације до избора садржаја, одговора, коментара. Захваљујући томе
он се смешта у тзв. ехо-коморе па му касније шаљу оно што му одговара,
што воли, па се на неки начин појачава сегрегација и изолација...
Процес прикупљања, селектовања и филтрирања материјала за
објављивање за неке намене и адресате, назван гејткипинг (Gatekeeping),
има велик утицај на слику стварности посредовану кроз медије. Када
су у питању циљне групе младих то је још осетљивије, мада не увек и
најквалитетније, што детектују неки тестови информисаности и скале
ставова младих.
Комплементаран је проблем на који указује чак и ЕУ – то је право на
заборав: ко има овлашћење да одлучи шта ће да се брише и уклања из
неке текуће и минуле комуникације?

17. Селективни избор медија

П

аметни телефони постају моћно средство најразноврсније
комуникације, информације па и едукације, али све више замењују
друге медије, укључујући штампу, радио и телевизију (некадашњи
„прозор у свет“), па и непосредне контакте. Родитељи скоро да и не знају
шта деца виде, желе, чиме испуњавају своје време, односно под чијим
су утицајем. Интеракција се, такође, одвија истим путем. Истраживања
показују да тзв. генерација „Z“ проводи и до 7 сати дневно уз телефон,
а само два сата у живим контактима. Запажа се и мањак социјалних
вештина, а пораст анксиозно-депресивних поремећаја, мада се каже да
то данас важи и за „дигитално родитељство“, при чему ни родитељи не
одлазе у школу по информације о својој деци него их прате са дистанце,
улазећи некада и у „савезништво“ са њима против школе и учитеља, што
су само неки од посебних случајева. У том контексту некада је угрожена и
безбедност деце, без обзира на перманентно виртуелно праћење кретања
деце.
Медији ће подстицати децу да прате различите медије и да
бирају шта ће пратити, помажући им да постану култивисани
и селективни читаоци, слушаоци и учесници у комуникацији.
Усмераваће родитеље, старатеље и учитеље да утичу на децу у
том правцу.
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Медији ће бити против грубе и једностране контроле и изричитих
забрана коришћења медија од стране деце, али не и против
њиховог разложног избора.
Медији ће на погодан начин упућивати на преглед веб-сајтова
који се тиме баве и објављивати налазе истраживања и примере
добре праксе у свету, као и на закључке, препоруке и декларације
стручних и других релевантних институција и организација.
Има аутора који сматрају да неке друштвене мреже, посебно Фејсбук и
Инстаграм, подстичу извесне нарцистичке склоности код деце, наводећи
пример селфија, што може бити предмет медијских осврта када се говори
о животу данашње деце. У неколико случајева у свету и код нас показало
се да „ја-снимак“ може бити опасан и погубан ако се инсистира на
екстремним местима и позама, као што се зна да коришћење мобилног
телефона у вожњи због опасности поделе пажње и угрожавања
безбедности саобраћаја, није дозвољено.
У овом кратком поглављу није могуће све обрадити, мада је занимљиво
поменути да има теоретичара који већ говоре о „постдигиталном свету“
при чему се не умањује улога нових медија него истиче мноштво извора
и информација због чега више и не правимо разлику и није нам битно
одакле смо шта сазнали. Шта онда?

18. Дигитална зависност

Д

анас је неопходно да се добро схвати шта је то виртуелни свет
и виртуелна реалност, јер тиме смо окружени, у томе живимо, а
они постају опасност када постају замена за „реалну реалност“,
за перцепцију и рецепцију (примање, усвајање) стварности у којој се
крећемо. Замена данас настаје доста рано, већ у првим годинама живота
детета, ако је оно оријентисано на виртуелне игре, мобилне телефоне,
таблет-уређаје, касније на рачунаре и садржаје њима посредоване, више
него на игру и кретање у социјалној средини и природи.
Стручњаци упозоравају да је нпр. зависност од видео-игрица слична
хероинској зависности, што већ подлеже дијагностификовању па и лечењу.
Млади у овом стању занемарују све друге обавезе, посебно учење, па чак
одустају од редовног школовања, од дружења, личних односа... Играње и
успех у видео-игрицама постепено постаје део идентитета зависника и он
ускраћивање тог, за њега врхунског, задовољства доживљава као атак на
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сопствену личност и интегритет.
Светска здравствена организација (СЗО) већ је класификовала зависност
од компјутерских игара као болест, чиме је потврђена опасност која се
крије у тој зависности. У неким болницама, клиникама и институтима
такође има пацијената који самостално не могу да контролишу своје
мотиве за видео-игрицама.
Код нас је 2014. издата књига Изгубљени у виртуелном свету –Зависност
од интернета и видео игара, са терапијским приручником др Ивице
Младеновића (начелника Клинике за болести зависности Института за
менталне болести у Београду) и др Горана Лазетића. Иначе, овај институт
има и Дневну болницу за младе политоксикомане (зависнике), а само за
годину дана имала је око 15 хоспитализованих пацијената, махом од 12 до
18 година старости, како преносе медији.
Медији ће се уздржавати од промоције непримерених видео
игара, као и замене социјалних контаката, боравка у природи и
учења видео игрицама, као и подстицања родитеља и старатеља
да набављају такве игрице и опрему за (своју) децу.
Медији неће подстицати кориснике на превелико, предуго и
стално праћење електронских медија, односно садржаја који
спадају у домен виртуелне реалности ако то може довести до тзв.
дигиталне зависности. То се посебно односи на децу и младе, на
адолесценте, али и на одрасле особе.
Медији ни на који начин неће подстицати својим садржајима
на агресивна и самодеструктивна понашања и такво решавање
проблема и конфликата.
Медији ће доносити прилоге о томе који су критеријуми
зависности као и о симптомима дигиталне зависности, да би се
они лакше препознали упозоравајући да нешто треба предузети
ради смањења или ослобађања од те зависности.

19. Конструисани кредибилитет

П

оверење у већину институција и медија у друштву опада - посебно
међу младима. Они не прихватају ауторитете а често ни поуке
одраслих особа, али то не значи да активно не трагају за ослонцима
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у ближем или даљем окружењу. Као и у многим другим случајевима,
налазе их управо у новим медијима обликују поруке, вредности и сервисе
намењених младима и деци.
Постало је уобичајено да безбројни пројекти пласмана идеја, роба,
ликова, политика, система вредности и свих других „производа“
бивају припремљени за младе конзументе, али тако да им сервирају
исконструисане алтернативне моделе или наводно нове шансе које у
својој околини не могу да нађу. У својој необавештености или наивној
вери у аутентичност понуде, млади се свесно или несвесно приклањају
њима.
Једна од таквих нових појава у новим медијима су тзв. инфлуенсери,
ликови који „врше утицај“ замењујући стварне ауторитете фиктивним,
што није ни скривено да се не би посумњало у њихово постојање. Медији
зато некада откривају њихова имена и стварни идентитет, што не умањује
њихов „медијски ореол“ на некој од популарних платформи. Они су,
преко друштвених мрежа, где имају своје профиле, све заступљенији у
маркетиншкој индустрији и постају све утицајнији захваљујући „кликрепутацији“, што значи да бивају више ангажовани и боље плаћени од
стране наручилаца или експедијената уколико имају више пратилаца
који их „лајкују“ из једне или неколико циљних група. Већ сама њихова
популарност импонује и привлачи следбенике, који би волели да живе на
сличан начин, мада су и једни и други „обични људи“. Многи мисле да
је суштина успеха и среће данас управо у томе да буду познати и стално
присутни на друштвеним мрежама, да буду у тренду, док се ређе траже
други квалитети и аргументи. Не треба ни наглашавати да су млади
најподложнији њиховом утицају и да га чак прижељкују захваљујући
психолошким механизмима поистовећивања и подражавања. Тако се у
развоју и социјализацији деце и младих идентификација и имитација не
јављају као спонтане него као пројектоване и тржишно корисне појаве.
Оне су засноване на новим облицима кредибилитета ономе што се не
познаје довољно али привлачи и годи, што се доживљава као нарочитост
и подударност. За привидну индивидуализацију, чак интимизацију
са блогерима, јутјуберима и сличнима, „задужени“ су нови медији и
платформе.
Млади знају за ту „друштвену игру“, а прихватајући је стварају своју
особену адолесцентску културу и неку врсту нове реалности насупрот
ранијих форми и односа. Разноликост их мање привлачи од савремене
функционалности, избор најквалитетнијих садржаја мање од конзумације
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најпопуларнијег...
Подразумева се да све то није само по себи проблем, али то може
постати ако се промовишу вредности, ставови и понашања непримерена
младима или чак штетна за њихов развој. Инфлуенсера има доста и у
нашим пројектима, односно у комуникацији новим медијима у Србији,
а њихово укључивање део је низа амбициозних пројеката од музике,
стила живота, моде, путовања, забаве, провођења слободног времена,
одевања, хигијене, козметике, па и културе, образовања, спорта и других.
Медији ће давати праве информације о новим појавама, али ће
бити коректни и опрезни у промоцији „културе посредовања“
и сувишне упућености младих на подражавање стила, порука
и понашања неких инфлуенсера који недобронамерно користе
дечију радозналост, али често и њихову анксиозност, несигурност
и проблеме у непосредном окружењу, личном избору и
интегрисању у заједницу.
Медији уважавају чињеницу да је разноликост и разноврсност,
као и диверзификација у природи, основ развоја јединке и друштва, и не подржавају униформност и сужавање избора.
Поред свега, дете мора имати право на лични избор.

20. Крипто валуте и њихова цена

Н

ајновије средство размене је виртуелна, дигитална „криптовалута“,
која се своди на јединицу унету под одређеним условима у базу
података, уз контролисане трансакције. После разних покушаја пре
једне деценије представљен је „биткоин“ (BTC), систем који је замишљен
да функционише без посредника (peer-to-peer) и централне контроле у
децентрализованој мрежи, где сви у мрежи могу да прате билансе свих.
Све трансакције се шаљу и примају преко тзв. личног кључа, јер то постаје
ваша имовина из електронског новчаника, на основу чега се у неким
земљама већ подносе порески извештаји.
Криптовалутама, којих има више врста (лајткоин, итиријум, монеро,
рипл...), могу се плаћати различити рачуни и услуге јер су „офлајн“ и
„онлајн“ трговци почели масовније да их прихватају, а нарочито млађи
људи да их користе. Постоје и посебна тржишта која раде само са
дигиталним валутама, чије се цене такође мењају, скачу и падају чак за
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више хиљада процената, а обим промета стално расте упркос ризицима
пословања и инвестирања криптовалутама. Иначе, перцепција популације
је да су то валуте више намењене берзанском пословању него осталим
облицима плаћања.
Да би се дошло до дигиталне валуте, која се може купити потребно је тзв.
рударење, односно решавање задатака у замршеним трансакцијама, али
за то је неопходан добар рачунар, па се многи (млади) људи опремају
моћним хардвером (који троши доста електричне енергије, што кошта),
да би били награђени дигиталним новчићима, који не постоје у физичком
облику као класичне новчанице. Њихова вредност пада са повећањем
броја „рудара“ с обзиром на то да је нпр. биткоин мрежа била пројектована
за 21 милион новчића.
Медији ће упознавати младе са начином функционисања
криптовалута, које постају „мејнстрим“ у новим културама, али
ће их упозоравати и на све развијенију регулативу и евентуалне
ризике, у начелу подржавајући нове концепте и решења. Млади
треба да знају за проблеме употребе криптовалута, евентуалном
пласману нелегалних роба и услуга, прању новца, утаји пореза,
због чега су у неким земљама забрањене.
Младима треба предочити како функционише цео овај систем да
би схватили шта добијају а шта дају укључивањем у њега.
Ширење дигиталних валута, без обзира на велике осцилације њихових
вредности, у порасту је, па тако и једна од друштвених мрежа управо
лансира своју криптовалуту која је намењена пре свега грађанима
земаља у развоју. Плаћање ће бити могуће преко производа платформи
које пружа. Наводи се да се овај коин представља до сада највећем броју
корисника од 2.3 милијарде људи, колико их има ова мрежа. Средином
јуна 2019. објављено је да ова друштвена мрежа нуди новац у замену за
личне податке, чиме се објашњава начин функционисања мреже.

21. Потрошња и конзумеризам

А

налитичари скрећу пажњу на тактику и покрет „Културног ометања“
(Culture Jamming), означен и као „герилска комуникација“ из
домена анти-конзумеризма, који нема само економистичке
него пре свега културолошке импликације, јер он доводи у питање
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(поткопава) ону медијску културу засновану на моделу тзв. масовног
друштва и комерцијализације, иза којих стоји већ оспоравана политика.
Зато га треба разликовати од акција удружења или покрета потрошача,
мада и они развијају критичко мишљење о избору и потрошњи у
савременим друштвима, не доводећи их у питање. Културно ометање
обухвата различите облике деловања од расправа, окупљања, протеста
и напада на нека рекламирања, бунтовничке потрошње, до хактивизма
и концептуалног и реалног стварања нових видова културне продукције,
провокације и субверзије.
Подразумева се да су млади склони да користе нове медије и у ове
сврхе. Сам термин („џеминг“) је настао 1984. године па се и покрет може
третирати као релативно нов, мада су такве идеје биле у оптицају и
неколико деценија раније, захваљујући неким музичким бендовима. Неки
теоретичари сажимају суштину као „коришћење мејнстрим медијских
техника за подривање мејнстрим медија“. Ту спада и тзв. сабвертајзинг,
реклама која подрива, контрареклама супротног дејства.
Противници конзумеризма све су бројнији, а овде у Правилнику
апелујемо на медије да децу не претварају у некритичке конзументе,
„голе потрошаче“ свега и свачега. У бројним земљама познат је и добро
прихваћен „Дан за некуповину“ (Buy Nothing Day, обележава се последње
суботе у новембру).
Медији ће настојати да заштите децу од стила живота где је
куповина сама себи циљ или битан облик разбибриге и забаве, да
не подстичу децу да траже од родитеља оно што им је недоступно
или непотребно, као и стварања социјалног престижа одређеним
куповинама и тзв. статусним симболима, као и понашања која су
штетна за здравље деце без обзира како се одрасли односе према
томе (нпр. соларијум, пирсинг, тетоваже, естетска хирургија...).
На то треба да мисле сви у чувеном огласном троуглу: оглашивачи, агенције
и медији, дакле многи у дугом ланцу продукције од аутора и извођача,
преко наручилаца и финансијера, до емитера, провајдера и надлежних,
контролних институција. Свакако, од класичних медија то се може лакше
очекивати док је тангиране субјекте нових медија теже обухватити и
обавезати.
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22. Неизбежно оглашавање

У

другом делу овог документа о постојећим одређењима детаљно
се наводе ограничења у оглашавању с обзиром на могућу повреду
права детета, а овде се издвајају пре свега одредбе из последњег
Закона о оглашавању („Сл. гласник РС“, бр. 6/2016), која треба да буду
позната медијима. Закон „уређује садржину огласне поруке, општа правила
оглашавања, посебна правила и ограничења, директно оглашавање,
спонзорство, правну заштиту и надзор“ (чл. 1), има неколико чланова који
се односе и на децу и малолетнике. Додаје се да се „одредбе овог закона
примењују на оглашавање без обзира на начин и средство којим се врши“
(чл. 3), односно да се „оглашавање обавља у складу са законом, другим
прописима, добрим пословним обичајима, професионалном етиком и
другим видовима саморегулативе“ (чл. 4, Слобода оглашавања), а она је
дефинисана као „самостално уређење пословних правила“ (чл. 5).
Без обзира што у овој сфери у свету постоје писана и неписана правила да
све оно што сме да се производи и продаје сме и да се оглашава, када су у
питању деца постоје одређена ограничења.
У члану 6, Друштвена одговорност, дају се објашњења која важе и када се
медијски обраћамо деци. У члану 10. Забрана подстицања угрожавања
здравља и безбедности, готово све одредбе важе и за децу. У Пoглављу
III Посебна правила и ограничења – 1. Посебна правила о заштити деце и
малолетника – Заштита деце и малолетника од неприкладног оглашавања
(чл. 21) дат је даљи низ ограничења. Током дечије емисије, односно
емисије која је намењена малолетницима, могу се емитовати само
огласне поруке и поруке ТВ продаје које су прикладне за дечији узраст,
односно за узраст малолетника.
Закон садржи низ чланова која се изриком односе на децу (нпр.
Огласна порука намењена деци и малолетницима, чл. 22; Злоупотреба
неискуства, незнања и лаковерности, чл. 23, а ту су још нека важна
поглавља чије одредбе треба знати и поштовати у оглашавању преко
медија: Заштита здравља и развоја (чл. 24); Оглашавање у образовним и
васпитним установама (чл. 26); Забрањени начини оглашавања алкохолних
пића (чл. 47); Упозоравајућа порука којом се оглашава алкохолно пиће (чл.
49); Забрана оглашавања дуванских производа (чл. 50); Ограничења места
оглашавања игара на срећу (чл. 54); Време оглашавања игара на срећу
(чл. 56); Ограничења оглашавања порнографије (чл. 60); Спонзорство
приређивача игара на срећу (чл. 68); Забрана спонзорства произвођача
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дуванских производа (чл. 69).
Посебно је занимљив члан 25 који се односи на заштиту интегритета:
Огласна порука намењена малолетницима не сме да садржи приказ
насиља, укључујући и сцене насиља између анимираних ликова, лутака
и слично.
Огласна порука намењена малолетницима, не сме да злоупотребљава
њихово поверење у одређена лица, а нарочито родитеље, наставнике,
лекаре и слично, нарушавањем њиховог ауторитета и става.
Огласна порука намењена малолетницима не сме да сугерише да ће
коришћењем робе или услуге стећи физичке, интелектуалне или друге
друштвене предности над осталим малолетницима, односно да ће
некоришћење робе или услуге имати супротно дејство.
Медији знају да без оглашавања нема привреде ни напретка
друштва, али деца нису ни роба, ни немушти потрошачи.
Медији ће поштовати правила оглашавања и законске прописе
у овој области, и информисати јавност, а поготово децу, о њима.
У случају ексцеса и одступања од правила и добрих пословних
обичаја и медијске професионалности с било чије стране, биће на
страни одбране дечјих права по Конвенцији УН о правима детета.
Медији треба да се припремају и за нове облике електронске трговине
која се одвија захваљујући телекомуникационим технологијама а регулише
на разне начине пре свега кроз Светску трговинску организацију и
Међународну трговинску комору, која је саветодавни орган ОУН највише
категорије и универзална невладина организација са хиљадама чланица
из више од 130 земаља. Њен значај се огледа у стварању, изградњи и
прикупљању кодификованих и других правила и нормативних модела
аутономног међународног трговинског права.
Све то треба посматрати у светлу све већег значаја и учешћа деце и младих
у промету роба и услуга као непосредних актера избора, куповине и
потрошње огромног спектра производа у најширем смислу те речи.
Подразумева се да ова размена, билионске вредности, не може да се
изведе без медија, посебно најновијих медија којима се бави и овај
Правилник.
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Увод
1. Поштовање наших и светских конвенција
Сва јавна гласила, без обзира на врсту и технологију, порекло власништва и
тип регистрације, на обим и усмерење садржаја, распрострањеност и учесталост појављивања (у даљем тексту: медији), обавезују се да ће:
1. Поштовати Конвенцију о правима детета (усвојену на 44. редовном
заседању Генералне скупштине УН, 20. новембра 1989. године) односно
Закон о ратификацији Конвенције Уједињених нација о правима
детета (који је усвојила Скупштина СФРЈ на седници Савезног већа од
13. децембра 1990. године и седници Већа република и покрајина од
18. децембра 1990. године);
2. Прихватити принцип Светског самита за децу (септембра 1990)
прво се одазвати на потребе деце, односно начело да основним
потребама деце треба дати висок приоритет, као и тада усвојену
Декларацију о опстанку, заштити и развоју деце;
3. Поштовати остале документе светске организације који се посредно
или непосредно односе на права детета, а међу њима и Декларацију
о заштити жена и деце у ванредним околностима и оружаним
сукобима, коју је донела Генерална скупштина УН децембра 1974.
године);
4. Деловати у складу са Кодексом о заштити деце од политичких
злоупотреба, који су 15. новембра 1990. и 4. априла 1991. године
потписале 41 странка Републике Србије, тако што ће:
а. позивати на придржавање овог Кодекса,
б. осуђивати деловање супротно начелима овог Кодекса, и
в. избегавати да дају простор у медију оном прилогу који говори о
активностима странке супротним овом Кодексу;
5. Поштовати Кодекс Деца и медији.
Оцењујући да редакцијама медија у свакодневном раду нису увек доступни
ови документи, у овом Кодексу цитираћемо, на одговарајућим местима,
за медије најважнија одређења из Конвенције о правима детета и друге
кодексе медија из неколико земаља, сматрајући их саставним делом
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нашег Кодекса.
... Подсећајући да су Уједињене нације у Општој декларацији о правима
човека прокламовале да детињству припадају посебна брига и помоћ;
... Сматрајући да дете треба да буде у потпуности припремљено
да живи самостално у друштву и да буде васпитано у духу идеала
прокламованих у Повељи Уједињених нација, а посебно у духу мира,
достојанства, толеранције, слободе, равноправности и солидарности;
... Узимајући у обзир значај традиција и културних вредности сваког
1
народа за заштиту и складан развој детета... (Преамбула Конвенције) ;
... Државе чланице ове конвенције поштују и обезбеђују права садржана
у Конвенцији сваком детету под њиховом јурисдикцијом без икакве
дискриминације и без обзира на расу, боју коже, пол, језик, вероисповест,
политичко или друго убеђење, национално, етничко или социјално
порекло, имовно стање, онеспособљеност, рођење или други статус
детета или његовог родитеља или законитог старатеља (чл. 2
Конвенције);
... Државе чланице обавезују се да о принципима и одредбама Конвенције
што шире и на одговарајући активан начин упознају како одрасла лица
тако и децу... (чл. 42 Конвенције).
Медији се обавезују да ће дати пун публицитет обавезама које проистичу из
Конвенције, подсећајући надлежне и остале на потребе и права детета и
могућности свеколиког деловања у том смислу. Они ће на погодан начин
обрађивати праксу других земаља на основу извештаја специјализованих
агенција УН, као што је Уницеф, или других тела Уједињених нација као
и Комитета за права детета, размењујући извесне прилоге и програме са
другим јавним гласилима у свету.
У складу са чланом 41 Конвенције, који гласи: Ниједна одредба ове
конвенције неће утицати на било које друге одредбе које више доприносе
остваривању права детета, медији ће развијати своје кодексе и старати
се о њиховој као и о примени Конвенције о правима детета.

1 Наводи из публикације Деца пре свега, Југословенска Комисија за сарадњу са Уницефом,
Београд, 1991.
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2. Права детета и њихова медијска заштита
Деца и млади
Члан 1
Уколико се другачије не нагласи, реч деца у овом Кодексу означава особе до
18 година старости.
Медији се обавезују да ће водити рачуна о специфичним развојним
потребама детета с обзиром на све карактеристике садржаја који су њему
намењени.

Равноправан медијски третман све деце
Члан 2
Не прихвата се пракса заступања интереса само “наше деце” (у ужем и
ширем смислу) задовољавања само њихових потреба, њиховог збрињавања и третмана евентуалне трагике њиховог положаја а поздравља
равноправан медијски третман све деце.
Медији ће неговати став недискриминације у сваком погледу, уважавајући
природне разлике настале из припадности различитим културним,
етничким, конфесионалним и другим скупинама, омогућавајући деци
из свих ових група да на медију налазе њима блиске садржаје саопштене
језиком који разумеју.

Упознавање са правима детета
Члан 3
... Државе чланице поштују одговорности, права и дужности родитеља
или, ако је такав случај, чланова шире породице или заједнице, како је
предвиђено локалним обичајима, законских старатеља или других лица
законски одговорних за дете, да на начин који је у складу с развојем
способности детета обезбеде, упуте и усмеравају дете у остваривању
његових права која су призната у овој конвенцији... (чл. 5 Конвенције).
Медији треба не само да штите права детета него и да допринесу
образовању одраслих и деце у смислу спознаје и коришћења тих права.
Медији ће се критички односити према непоштовању права детета без обзира
са које стране оно долазило.
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Слободно изражавање детета
Члан 4
... Државе чланице обезбеђују детету које је способно да формира своје
сопствено мишљење, право слободног изражавања тог мишљења о
свим питањима која се тичу детета, с тим што се мишљењу детета
посвећује дужна пажња у складу са годинама живота и зрелошћу
детета... (чл. 12 Конвенције).
Медији подстичу и отворени су за учешће деце на њиховим страницама
и у програмима, и њихово слободно изражавање, а не само за њихову
едукацију, информисање и забаву.
... Дете има право на слободу изражавања која обухвата и слободу да
тражи, прима и даје информације и идеје свих врста, без обзира на
границе, било усмено или писмено или преко штампе, уметности или
неког другог медија по избору детета... (чл. 13 Конвенције).
Медији ће настојати да обезбеде реализацију права детета на слободу
изражавања уз природна медијска ограничења с обзиром на поштовање
права и угледа других и заштиту сигурности, здравља и морала.
Дете се неће излагати могућим опасностима пред којима се може наћи
у ситуацијама када његов исказ може бити злоупотребљен са било чије
стране, посебно током рата.
... Државе чланице поштују право детета на слободу мишљења, савести
и вероисповести... (чл. 14 Конвенције).
... Државе чланице признају значајну улогу средстава јавног информисања и
омогућавају приступ детета информацијама и материјалима из различитих
националних и међународних извора, посебно оних чији је циљ
унапређење његовог социјалног, духовног и моралног добра и физичког и
менталног здравља. У том циљу државе чланице:
a. подстичу средства јавног информисања да шире информације и
материјале од социјалног и културног интереса за дете и у складу са
чланом 29;
б. подстичу међународну сарадњу у производњи, размени и ширењу
таквих информација и материјала из различитих културних,
националних и међународних извора;
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в. подстичу објављивање и ширење дечјих књига;
г. подстичу средства јавног информисања да посвете посебну пажњу
лингвистичким потребама детета које припада мањинској групи
или које је аутохтоног порекла;
д. подстичу развој одговарајућих смерница за заштиту детета од
информација и материјала који штете његовом добру, имајући у виду
одредбе чланова 13 и 18... (чл. 17 Конвенције).
Медији се обавезују да ће поштовати права детета у духу ових одредби
Конвенције, у свим аспектима свог деловања а не само у рубрикама и
програмима који су намењени деци; да ће означавати на одговарајући
начин садржаје који нису примерени деци распоређујући их што је више
могуће ван домашаја дечје пажње.

Заштита детета од свих облика експлоатације
Члан 5
... Државе чланице признају право детета на заштиту од економске
експлоатације и рада на послу који може бити опасан или ометати
образовање детета или штетити здрављу детета, односно његовом
физичком, менталном, духовном, моралном или социјалном развоју...
(чл. 32 Конвенције).
Медији ће, у духу ове Конвенције, самоиницијативно и заједно
са одговарајућим институцијама државе и друштва, истраживати,
коментарисати и борити се против искоришћавања и понижавања деце,
имајући у виду не само будуће него и време садашње, економску и моралну
кризу у којој су деца присиљена да просе, краду, тргују, у којој су изложена
изазивању сажаљења и самилости грађана, физички и сексуално
искоришћавана, злоупотребљавана у пропагандне па и политичке сврхе.
... Државе чланице штите дете од свих других облика експлоатације
штетне за дете... (чл. 36 Конвенције).
То ће чинити и медији.

51

Помоћ деци угроженој оружаним сукобима
Члан 6
... Државе чланице обавезују се да поштују и обезбеде поштовање
правила међународног хуманитарног права која се примењују на њих у
оружаним сукобима, а која се односе на дете... (чл. 38, став 1 Конвенције);
... У складу са обавезама на основу међународног хуманитарног права
да штите цивилно становништво у оружаним сукобима, државе чланице
предузимају све практично изводљиве мере како би обезбедиле заштиту
и бригу о деци погођеној оружаним сукобом... (чл. 38, став 4 Конвенције).
Медији ће избегавати да приказују напаћену, понижену и децу без
родитеља и својих домова у циљу специјалног и психолошког рата са
противником у сукобу, у циљу пропагирања својих акција, избегаваће да
траже исказе од детета-жртве и да инсистирају на његовој несрећи, да
приказују злостављања и мучења деце и њихов бол као медијску сензацију...
али ће позивати на хуманитарну помоћ свој угроженој деци афирмишући
установе и појединце који се одазову.
Медији ће текстовима, програмима и акцијама помоћи свој деци у
проналажењу свог правог или новог дома, родитеља, рођака, старатеља
и пријатеља.

3. Програмирање и одговорност медија
Одређења из Конвенције о правима детета и других домаћих и
међународних докумената важе, у начелу, за све медије али се тиме
не исцрпљује област деловања коју треба обухватити Кодексом. Сваки
медиј ће на одговарајући начин интерпретирати ову материју а за радио
и телевизију наводи се већи број конкретних правила, с обзиром на
величину и слојевитост њиховог утицаја, посебно када су у питању деца.

Радио и телевизија
Програмске одговорности
Члан 7
Готово општа присутност телевизије у свим домовима и њена велика
гледаност подразумевају окупљање веома разноврсног аудиторија по
узрасту, образовању, занимању, полу, месту живљења, искуству, језику,
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вероисповести, погледу на свет итд. Телевизија, стога, мора свој програм
усмеравати на задовољавање свих њихових потреба, а посебно потреба деце
и адолесцената. Њена одговорност је у томе велика, а она је мора пренети
на све оне који учествују у програму или раде на његовој припреми.
Редакција је, према томе, одговорна за све оно што емитује без обзира на
порекло прилога, за све оно што је и овим Кодексом обухваћено.
Како одговорност према деци имају и одрасли, нарочито родитељи и
васпитачи, медији не треба и не могу да делују сами односно они морају
да подстичу одрасле да помогну деци да схвате “медијску реалност” која
тако неумитно продире у дечју собу.

Породични и дечји аудиториј
Члан 8.
За разлику од штампе, а донекле и радија, телевизија је (и) породични
медиј и зато мора да узме у обзир дете у његовој првој социјалној
средини и сачува дигнитет породице не провоцирајући непотребно њену
рестриктивну улогу. Другим речима, она мора пажљиво да програмира
своје садржаје да не би изазвала конфликте нудећи деци оно што наша
породица не може прихватити као нешто што одговара деци - било по
основној поруци, било по начину и времену пласмана.
Радио и телевизијске станице ће дечјим програмима обезбедити
најпогодније устаљене термине, по правилу изван тзв. ударних радијских
и ТВ термина, а деци олакшати сналажење у програму, сходно њиховом
природном дневном, седмичном и сезонском ритму живота, распореду
активности и праћења програма.
Телевизија се обавезује да на посебан начин обележи оно што није за
породични и дечји аудиториј, да то пренесе и у најави програма (на радију,
телевизији или у штампи) али тако да то не делује пропагандно.

Одговорност према деци
Члан 9
... Редакције сносе посебну одговорност према деци. Програми који се
праве првенствено за децу, треба да воде рачуна о обиму интересовања
и потребама деце, почев од поучних и културних до веома разноврсних
забавних материјала. У свом тоталитету програми треба да доприносе
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здравом, уравнотеженом развоју деце, да им помажу да стекну представу
о свету и да се прилагоде друштву у коме живе;
... У току развоја детета многобројни друштвени фактори и снаге,
укључујући телевизију, делују на способност детета да уђе у свет
одраслих;
... школовање и искуство детета у годинама његовог формирања
треба да садржи скуп позитивних вредности које ће омогућити детету
да постане одговорна одрасла особа способна да се носи са изазовима у
периоду зрелости;
... Децу треба излагати, у одговарајуће време, нормалним животним
ситуацијама, колико је потребно да им се помогне да одрасту;
... Пошто је деци дозвољено да прате програме првенствено намењене
одраслима, редакције то треба да имају у виду код приказивања
материјала у емисијама када деца сачињавају знатан седмент
гледалишта;
... Описивање сукоба у програмима намењеним деци треба обрађивати
пажљиво;
... Ови стандарди изнети у овом делу односе се како на програмски тако
и на рекламни материјал направљен са намером да га гледају деца...
(Телевизијски кодекс у САД, 1976).
Медији схватају своју одговорност према деци с обзиром на то да се она
не могу заштитити сама нити битније утицати на изглед приказаног исечка
из живота који им пружају медији, на оно што машта медијских стваралаца
уобличује у слику света нити на многе од оних активности које су битне за
њихову социјализацију и сазревање.

Правила за породично гледање
Члан 10
... Материјал непогодан за децу не сме бити емитован у време када
програм прати највећи број деце;
... Телевизија је свесна да нема термина у току вечери када известан,
чак и велик број деце не прати програм; такође сваки покушај да се
обезбеди широк избор програма намењеног одраслима, који укључује
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озбиљне теме, подразумева емитовање материјала који може бити
неподесан за децу. Стога се не прихвата потпуно искључивање материјала
намењеног одраслима зато што је увек могуће да је известан број деце
пред телевизором. Неопходан компромис начињен је у Правилима за
породично гледање вечерњих термина где се подразумева да током вечери
опада број деце у гледалишту. Ту се прописује распоред програма у сатници
од ране вечери до краја емитовања; у раним вечерњим сатима емитују се
погоднији програми, а касније мање погодни...
... Унутар овог распореда ТВ станице су дужне да обезбеде да се пре
21.00 на програму не емитује ништа што је непогодно за децу...
... Између 21.00 у 05.30 часова могу се емитовати програми све мање
и мање погодни за децу, те тако одређени програм може бити
неприхватљив за емитовање у 21.00, али сасвим прихватљив у 22.30.
Ипак, претпоставља се да измедју 21.00 и 05.30 родитељи такође
воде рачуна о томе шта њихова деца гледају на телевизији. Насиље
није једини разлог који програм чини неподесним за породично гледање.
Други разлози могу бити непристојан речник, профаности, грубе алузије,
експлицитно сексуално понашање, као и веома узнемирујуће сцене...
(Програмски кодекс Независне телевизијске комисије - НТК, Велика
Британија, 1991).
Посебну пажњу телевизија ће обратити на садржај преподневног или
поподневног репризног програма, из претходне или неке друге вечери,
уколико је он на било који начин неподесан за децу или породично
гледање. То се посебно односи на филмове, серије и евентуалне ратне
репортаже, хронике и анализе.

Сцене насиља
Члан 11
... Захтева се поштовање ознака на програмима датих на основу
приказивања насиља, или укључивања звукова који сугеришу насиље
нарочито када се може очекивати да ће велики број деце и младих особа
пратити одређени програм...
... Поједине сцене насиља потенцијално су толико узнемирујуће да могу
бити психички штетне за гледаоце, нарочито за младе и емоционално
нестабилне;
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... Насиље приказано на телевизији може бити опонашано у стварном
животу;
... Редовно и понављано приказивање насиља може навести гледаоце
на закључак како је насиље у једном или другом облику одобрено. Када
једном овако прихвате и одобре насиље људи ће, претпоставља се,
постати незаинтересовани за патње жртава насиља;
... Не постоје докази да приказивање насиља са добрим или
“легитимним” циљем може бити мање шкодљиво за појединца или
друштво, него приказивање насиља са злим циљем;
... Треба избегавати и, у време када највећи број деце прати програм,
сасвим укинути приказивање опасног понашања које деца лако
опонашају, укључујући употребу оружја или предмета надохват руке,
на пример ножева... (НТК, 1991).
Телевизија ће посебно проучити како да што више избегне приказивање
насиља и то не само у тзв. редакцијским програмима него и у оквиру
ЕПП блокова где се некритички рекламирају филмови и видео-клубови,
искључиво кроз сцене грубог па и немотивисаног насиља.
У припреми и оцени програма узеће се у обзир разлика у могућим
негативним ефектима појединачних емисија и грубих сцена у односу на
целокупан програм који може довести до тзв. хабитуације, тј. навикавања.
Медији ће, дакле, настојати да избегну и кумулативна неповољна дејства
на децу на која указују научна истраживања.
С обзиром на то да нас окружује и реално насиље и да постоји велика
засићеност многих, а пре свега информативних емисија, сценама масакра
односно његових последица у нашој бившој земљи, међу доскора блиским
људима и народима, медији ће критички одредити свој однос према овим
појавама, задржавајући информативну вредност прилога а не улазећи у
експлицирање насиља.

Узнемиравање и осетљивост младих
Члан 12
... Посебну пажњу захтевају сцене које могу узнемирити малу децу. Дете
- нарочито емоционално нестабилно дете - теже подноси несигурност
него зрео човек. Насиље, злоба и претње имају много различитих облика
- емоционални, физички, вербални. Сцене породичних сукоба, иако не
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морају бити праћене физичким насиљем, лако могу изазвати страх и
несигурност;
... Резултати истраживања показују да је социјално и емотивно
несигуран појединац нарочито осетљив, посебно у добу адолесценције.
Такође се запажа да су овакве индивидуе склоне већој зависности од
телевизије. Машта, креативност и реализам телевизије не могу
се спутавати до те мере да оправдани захтеви већине буду подређени
ограничењима мањине. Ипак, цивилизовано друштво води посебну бригу
о својим слабијим члановима... (НТК, 1991).
Медији, посебно телевизија, настојаће да најслабије и најнестабилније
чланове друштва не излажу садржајима који могу имати посебно
фрустрирајуће дејство.

Деца у програму и интервјуи са децом
Члан 13
Медији могу дати простор на својим страницама или у програмима деци,
узимајући у обзир све претходне обавезе из овог Кодекса које се односе
на очување дечјег интегритета и његових права на срећно и слободно
детињство. О наступу деце на програму треба постићи сагласност са
родитељима (или старатељима) и васпитачима односно представницима
институција које деца похађају (школе, клубови, удружења, и сл.).
... Сваки интервју са децом захтева посебну пажњу. Децу не треба
испитивати о приватним стварима породице, нити о стварима које
могу превазилазити њихову способност расуђивања... (НТК, 1991).
Медији ће поштовати евентуалне услове и захтеве просветних и власти
које брину о деци у вези са појављивањем деце у медијима, сматрајући да у
одређеним случајевима није довољан само пристанак родитеља.
Дете се не сме укључивати у медиј уколико само не пристаје на то нити му
се може наметати улога која му не одговара.

Малолетни преступници
Члан 14
... При извештавању о интимној сфери треба одвагнути јавни интерес
за информацијама насупрот интереса појединца на очувању те
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интимне сфере;
... Извештавања о прекршајима младих не смеју да отежају или
онемогуће њихово поновно укључивање у друштво. Презимена у таквим
случајевима треба скратити... (Кодекс части за аустријско новинарство,
1998);
... По Акту о деци и младима из 1933. и 1966. године, објавити имена
и адресе особа млађих од 17 година које су укључене у судски процес или
било коју информацију срачунату да се обелодани њихов идентитет,
може бити преступ уколико суд тако одлучи... (НТК, 1991).
Медији су дужни да чувају интегритет све деце укључујући ту и малолетне
преступнике чијем се пуном идентитету не сме давати публицитет нити се
на медију могу слободно (необавезно) интерпретирати узроци, последице
и структура самог девијантног понашања.

Девијантна понашања
Члан 15
... Посебно се мора водити рачуна о програмима за које је вероватно да
ће их гледати деца и млади. Дечји програми не би смели да садрже сцене
пушења или пијења алкохолних пића, уколико немају образовну сврху или
уколико то драматуршки концепт апсолутно не захтева;
... Дрога, зависност од дроге и њене последице важне су теме
телевизијског програма. Али, мора се водити рачуна да се избегне
утисак како су дроге уобичајена појава ...друштва, посебно у програмима
привлачним за децу и младе особе. Иста опрезност треба да се примени
и на приказивање новчаних злоупотреба и демонстрација свих радњи
које деца могу лако опонашати... (НТК, 1991).
Деца се у медијима не смеју излагати приказима девијантног понашања
нити примерима пушења, конзумације алкохола, уживања дроге и сл. који
могу бити подстицајни или погодни за опонашање. Посебно се лицима за
која је својствено такво понашање, не могу додељивати улоге хероја нити
се прећутно може такво понашање приказивати као друштвено прихватљиво,
без обзира на његову евентуалну распрострањеност. У време концентрације
дечјег аудиторија треба избегавати и репортаже или путописе са улица и
тргова, ове или неке друге земље, у којима се наглашено приказују таква
понашања.

58

Језик на медију и деца
Члан 16
... Непристојан речник, укључујући профаности, не сме се користити у
програмима, посебно онима намењеним деци;
... Уз то, сви програми који ће бити емитовани у раним вечерњим
сатима, и вероватно праћени у кругу породице, морају у потпуности да
поштују Правила за породично гледање... (НТК, 1991).
Доказано је да медији имају огроман утицај на развој вербализације,
на дечји речник и стил писања и изражавања. Медији су свесни велике
одговорности коју имају у том смислу и стога ће максимално настојати
да негују правилан и добар језички и говорни израз, искључујући
некоректности на сваком плану, од фонетског преко лексичког до синтаксичког
и семантичког. Нарочито ће пазити на речник у емисијама које деца радо
гледају и код јунака који се лако подражавају.

Економска пропаганда и деца
Члан 17
Медији ће се у овој области понашати у духу Кодекса, узимајући у обзир и
друга одговарајућа документа као што су Правила понашања у области
економске пропаганде намењене деци (која је усвојио Управни одбор
Међународне трговинске коморе марта 1982. године), или Међународни
кодекс понашања у области економске пропаганде (МТК, 1986),
Међународни кодекс понашања у области унапређења продаје (МТК,
1987), и сл. То се посебно односи на злоупотребу природне лаковерности
деце или недостатка искуства омладине и њихове лојалности, без обзира
да ли је реч о производима који се продају или дају бесплатно.
Правило 1 поменутог кодекса за децу захтева пуну идентификацију
пропагандне поруке у односу на остале садржаје у медију.
Правило 2 налаже избегавање подстицања на насиље или друге радње
забрањене законом и/или супротне правилима друштвеног понашања.
Правило 3 инсистира да економска пропаганда не сме да нарушава
важеће друштвено-социјалне вредности, тако што ће сугерисати да
једино поседовање или коришћење једног одређеног производа може
донети детету неку предност или корист физичког, социјалног или
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психолошког карактера у односу на другу децу његовог доба, односно
да ће непоседовање таквог производа имати супротан ефекат, као
и на томе да економска пропаганда не доводи у питање ауторитет,
одговорност, мишљење, став и вољу родитеља, узимајући при том у
обзир прихваћене друштвене и социјалне вредности.
Правило 4 осујећује било какву поруку која би могла да има за последицу
довођење деце у неку опасну ситуацију.
Правило 5 осујећује подстицање деце да наговарају друге особе на
куповину одређеног производа.
Правило 6 се односи на истинитост и захтева да акције економске
пропаганде не значе превару деце у односу на димензије, вредност, рок
трајања односно могућег коришћења и друге реалне карактеристике и
особине производа који представљају предмет пропагандне поруке.
Најзад, правило 7 односи се на цене налажући да ниједна акција економске
пропаганде не би требало да доведе на помисао да одређени производ
може да буде доступан без проблема сваком породичном буџету.
... Деца се не смеју приказивати, изузев под одговарајућим надзором
одраслих, у контакту са или демонстрирајући производ за који се зна да
би могао бити опасан по њих;
... Редакција и рекламни агент треба посебно да буду опрезни код
телевизијских реклама које се приказују за време или временски близу
дечјег програма. Искоришћавање деце треба избегавати. Рекламе
које су намењене деци не треба ни на који начин да обмањују у погледу
могућности и корисности производа;
... Рекламе, било да се дају уживо, снимљене на филму или траци у оквиру
програма прављених првенствено за децу испод 12 година, треба да буду
јасно одвојене од програмске грађе на прикладан начин;
... Идентификација марке произвођача или друга трговачка пракса која
претерано често понавља назив производа није подесна за програме
намењене првенствено деци;
... Поруке у вези са здрављем, које треба да буду утврђене од стране
лекара, не треба упућивати првенствено деци;
... Ниједна личност из дечјег програма, ни лик из цртаног филма, не
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може се користити да саопштава рекламне поруке у оквиру или око
програмског термина у коме та личност или лик из цртаног филма
редовно наступа. Ова одредба се, такође, односи на најаву реклама када
та најава садржи продајни примерак или похвалу производа од стране
личности из програма или лика из цртаног филма... (САД, 1976).
Поштујући низ у свету признатих етичких правила у области економске
пропаганде, медији ће избегавати понуде својих клијената-оглашивача
у чијим се порукама деца инструментализују а њихове потребе, мотиви и
ставови поједностављају, искривљују до девијантног (нпр. када се ради о
новцу, финансијским трансакцијама, акционарству мале деце која не
разумеју о чему је реч, о пренаглашеној мотивисаности за игре на срећу,
и сл.).

Програми такмичења и награда
Члан 18
... Нису прихватљиви програми у којима се награда може освојити
пуком срећом; увек мора постојати елемент вештине. Без претходног
одобрења НТК, деца млађа од 15 година не смеју учествовати у
програмима који нуде награде;
... Вредности награда за децу обично ће бити знатно ниже него оне
понуђене одраслима... Веће своте намењене деци могу се оправдати
само доказаном образовном вредношћу и биће прихваћене само у
изузетним околностима... (НТК, 1991).
Деца се не смеју кроз медије наводити на уверење да се веће своте новца
и различите награде могу освојити на веома лак начин и пуком срећом
нити се деца могу користити као учесници у таквим програмима (нпр. да
извлаче велике награде “из шешира”) без обзира да ли је реч о дечјим
или другим програмима и рубрикама. Такмичење се не сме одвијати
по принципу коцке и игара на срећу већ оно мора да афирмише знање,
способност или вештину учесника.
Вредности награда одређује редакција узимајући у обзир износе средстава
који су потребни деци за њихове уобичајене потребе а предност ће се у
таквим случајевима дати наградама у облику књига, учила, путовања,
корисних и поучних конфигурација (од играчака до компјутера).
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Брига о духу и слову Кодекса
Члан 19
Одбор за заштиту права детета (Пријатеља деце Србије) се обавезује да
ће подстицати медије и све остале чиниоце у друштву надлежне или
заинтересоване за децу, на поштовање и унапређивање духа и слова
Кодекса Деца и медији; да ће подстицати и учествовати у расправама о
примени Кодекса ангажујући се и на друге начине (нпр. кроз посебне акције,
апеле па и протесте) у циљу медијске заштите права детета; он ће позивати
медије на професионалну и етичку самодисциплину у духу Кодекса; давати
одговарајућа тумачења Кодекса; сарађивати са другим организацијама које
брину да се у друштву поштују четири главне категорије дечјих права из
Конвенције о правима детета - преживљавање, развој, заштита и активно
учешће.
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КОДЕКС О ЗАШТИТИ ДЕЦЕ ОД ПОЛИТИЧКИХ ЗЛОУПОТРЕБА
Политичке странке, партије и покрети у Србији (даље:
Политичке организације) на позив Пријатеља деце Србије
прихватају Кодекс о заштити деце од политичких злоупотреба
ИСХОДИ
полазећи од:
• Конвенције о правима детета УН
• Устава Србије и закона који регулишу оснивање и рад удружења
грађана
• европских закона, декларација и препорука
• закона који се односе на медије
• наше жеље да свој деци обезбедимо несметан развој,срећно и
безбрижно детињство
• најискренијег уверења да су деца највећа брига и највећа шанса
сваког прогресивног друштва
• цивилизацијског захтева да дете буде дете
Потписане политичке организације Србије прихватају
КОДЕКС О ЗАШТИТИ ДЕЦЕ ОД ПОЛИТИЧКИХ ЗЛОУПОТРЕБА
ОСНОВНЕ ОБАВЕЗЕ
1. Овим Кодексом обавезујемо се да нећемо:
- учлањивати малолетнике (до 18 година) у политичке странке,
- организовати било какво политичко и идеолошко деловање међу
малолетницима.
2. Овим Кодексом обавезујемо се да ћемо нашим активностима и
деловањем настојати да целокупно духовно окружење у коме
расту наша деца буде испуњено љубављу, поверењем, толеранцијом,
тежњом ка слободи и напретку, поштовањем права сваког човека – од
дана његовог рођења.
3. Свака политичка организација која прекрши договорене норме
овога Кодекса доћи ће у сукоб са законом и сама сносити последице
моралне осуде грађана Србије.
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ПРИСТУП
Овај Кодекс се разликује од већине других јер не уважава само рестриктивни
него и подстицајни приступ, у намери да нашој деци омогући разумевање и
укључивање у заједницу и друштвени живот сходно узајамним потребама и
могућностима. Како су политичке организације одговорне за многе друштвене
послове, ова у вези са партиципативним дечјим правима не може се избећи а
треба да им служи на част.
Свесни одредбе Устава којом се „јамчи и признаје улога политичких странака
у демократском обликовању политичке воље грађана“ (члан 5), боримо се за
поштовање детета и детињства, слободан развој и зрело укључивање младих
у друштво по стицању пунолетства и без икаквих политичких притисака и
подстицаја на прерано и непотребно политичко супарништво. Истовремено
поштујемо и остале уставне одредбе, у које спада и „подстицање разумевања,
уважавања и поштовања разлика које постоје због посебности етничког,
културног, језичког или верског идентитета њених грађана“ (члан 48), као и
„развијање духа толеранције“ (члан 81).
Борећи се за остваривање права детета политичке организације ће уважавати
кључну одредбу да „Деца уживају људска права примерено свом узрасту и
душевној зрелости“ (Устав, члан 64).
РАЗЛОГ
Деца на одређен начин имају право да учествују у доношењу одлука
у друштву (укључивањем у доношење одлука, како код куће, тако и у
општем животу заједнице - школи, организацијама цивилног друштва,
канцеларијама за младе, као и са доносиоцима одлука у свим појединачним административним и правним питањима која их се тичу), што
значи да су по томе и политички актери. Унапређење дечјих права
данас узима у обзир ту чињеницу, нарочито када је реч о питањима
значајним за децу, њихово одрастање, образовање, кретање, забаву.
Сазревањем дете све више постаје активан члан своје заједнице, који је
законима и конвенцијама посебно заштићен од низа за њега штетних
услова и поступака, као што су насиље, злостављање, занемаривање,
експлоатација, итд. Јасно је да постоје и политичке злоупотребе деце и
зато су неопходни одређени закони, правила и надзор, а све то има и своју
међународну димензију.
Малолетник нема изборно право и не може да оснује политичку странку,
али ни Устав ни закони не ограничавају младе да учествују у одређеним
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окупљањима, уз сагласност родитеља (до 14 година), или самостално
(после 14 година).
МОГУЋНОСТИ
У регулаторним документима скоро нигде не постоје изричита ограничења
за учешће деце
у неким облицима активности од заједничког интереса, али постоје
узрасне границе али и недефинисани простори за то. Деца до 18 година
старости немају ни активно ни пасивно изборно право, немају право да
буду оснивачи ни чланови политичких странака, малолетници само уз
сагласност законског заступника могу бити оснивачи удружења. С друге
стране, слобода окупљања не подлеже старосним ограничењима, као ни
право на слободу мисли и слободног изражавања мишљења, односно
право детета да буде саслушано у вези питања која га се тичу.
Политичке организације ће се залагати за уношење ових дечјих права у
законе, правилнике, пословнике и праксу рада органа на разним нивоима
у Србији, од локалног и покрајинског до републичког.
УСЛОВИ
Сходно препорукама Комитета УН за права детета сви процеси у којима
учествује дете појединачно или групно и кроз организације морају бити:
информативни и транспарентни, добровољни, уз поштовање детета и
његових ставова, и значајни за његов живот.
Политичке организације ће се залагати да се деца ангажују само под
овим условима, а уколико они нису испуњени сматраће то могућом
злоупотребом.
Битан је услов да се деци не намећу и не ограничавају ставови које ће
аутентично заступати у било којим приликама или облицима исказа –
слободним питањима и предлозима, анкетама, дебатама, трибинама,
интервјуима, у писаним и ликовним радовима, карикатурама, афоризмима, учешћем на скуповима и састанцима одређених тела и форума,
кроз друштвене мреже намењене деци, као и на други начин.
Политичке организације ће подстицати слободу и разноврсност
изражавања ставова деце и њиховог учешћа у животу своје заједнице.
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СПРЕЧАВАЊЕ
Сматра се да злоупотреба деце у политичке сврхе постоји у ситуацији када
се она укључе и употребе у активностима које нису у корист деце, него
неког другог, било да је реч о појединцу или странци, користољубљу или
престижу. Одрасли су ти који доводе децу у такве неприхватљиве ситуације
користећи њихову необавештеност, лаковерност или отвореност.
Политичке организације неће злоупотребљавати децу под видом права
детета на изражавање, мењајући контекст и садржај његовог учешћа
противно његовом основном интересу или заступајући туђе ставове и
политику. Политичке организације неће то чинити ни у случајевима да
имају сагласност дететовог родитеља или старатеља.
Политичке организације неће према деци наступати са становишта моћи
или присилно, него ће се односити одговорно ценећи поверење младих.
Политичке организације неће зарад својих интереса на било који начин
прелазити преко евентуалне злоупотребе родитељских права, по којима
они васпитавају и усмеравају своју децу, нарочито ако укључују екстремне
и неприхватљиве политичке идеје, програме и акције, које деца не
разумеју или које их подстичу на такве реакције и понашања.
МЕДИЈСКЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ
Политичке организације неће одобравати злоупотребу деце и младих у
политичке сврхе ни када су у питању медији и прилози који подржавају
њихову политику или акције. У својим програмима и деловању у
одређеним органима утицаће на примену такве медијске регулативе и
саморегулативе које ће осујећивати злоупотребу деце у било које сврхе.
Политичке организације ће подстицати разноврсне наступе младих у
медијима, као и пружаоце медијских услуга да се увек руководе најбољим
интересом деце, када их информишу или укључују на своје странице и
таласе. Медији са своје стране треба да разрађују облике и обухват учешћа
младих када су у питању њима примерена политичка питања.
Такву подршку политичке организације дају и новинарима и другим
медијским посленицима, упозоравајући их на скривене облике злоупотребе деце у политичке сврхе, нарочито онда када се нека (неприхватљива)
страначка политика оправдава задовољавањем права или потреба деце.
Политичке организације ће се у свему тако понашати и када је реч о
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њиховим сајтовима, учешћу на друштвеним мрежама и раду са дигиталним
медијима уопште.
Нарочито ће избегавати да користе децу у изборним кампањама и
пропаганди, јер она немају бирачка права и не треба да буду злоупотребљена за утицај на старије и ближње особе у смислу изборног
опредељења. Од деце се не сме тражити политичко изјашњавање
нити учешће у снимању пропагандних емисија, спотова или репортажа.
Законом је иначе забрањено организовано учешће деце у предизборним
програмима.
РЕЗИМЕ
Политичке организације се залажу за регулисање и остваривање
политичких права детета, примерене његовом узрасту и душевној зрелости, а против било којих облика злоупотребе тих права у политичке сврхе
из било којих разлога и оправдања.
Било која злоупотреба не води добробити деце.
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