
КОНТРОЛНИ ВЪПРОСИ

1

Медиите и  
правата на детето



2

СЮЖЕТИ



КОНТРОЛНИ ВЪПРОСИ

1

Съдържание

Как да ползваме този наръчник? ..................................................................... 3

Журналистите и правата на детето ............................................................ 5

Деца с увреждания ............................................................................................ 8

Децата и дискриминацията ............................................................................10

Децата и семейството ..................................................................................12

Детският труд .................................................................................................14

Децата и въоръжените конфликти ................................................................16

Здравето и благополучието на децата ........................................................18

Самоличността на децата............................................................................ 20

Свободата на изразяване на мнение 

и гражданските свободи на децата ............................................................. 22

Деца, отглеждани в обществени институции ........................................... 24

Децата и медиите .......................................................................................... 26

Децата в медиите .......................................................................................... 28

Образование ..................................................................................................... 30

Децата и престъпността ............................................................................. 32

Сексуално насилие и експлоатация на деца ................................................ 34

Отговорностите на държавата ................................................................... 36

Приложения

1. Конвенцията за правата на детето ........................................................ 38

2. Целите на хилядолетието на ООН ........................................................... 43

3. Свят, подходящ за деца? ............................................................................ 45

4. Насоки на Международната федерация на журналистите ................... 47

5. Насоки на Световната здравна организация ......................................... 48

6. Календар на важните дати ........................................................................ 49

7. Полезни международни контакти ...............................................................51

1



2

СЮЖЕТИ

 

Настоящият наръчник е изготвен с цел да информира журналистите, под-
готвящи материали, посветени на децата, за правата на децата, както и 
да насърчи тяхното участие в медиите. Наръчникът съдържа идеи и предиз-
викателства за журналистите и за лицата и организациите, които се стре-
мят към медийно отразяване на потребностите, проблемите, постиженията 
и стремежите на децата.

Целта на изданието е да генерира отговорно отразяване на темите, 
свързани с децата, включително на въздействието на поведението и ре-
шенията на възрастните върху техния живот. Въз основа на наръчника са 
разработени програми за обучение за журналисти по целия свят, които се 
провеждат с подкрепата на УНИЦЕФ и Международната федерация на жур-
налистите.

Наръчникът, изготвен първоначално по поръчка на УНИЦЕФ през 1999 г. по 
повод десетата годишнина от приемането на Конвенцията на Организация-
та на обединените нации за правата на детето, е разработен въз основа на 
практическия опит на работещи журналисти от базираната в Обединеното 
кралство организация с нестопанска цел MediaWise (предишна PressWise), 
която е активна в областта на медийната етика.
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зени от MediaWise и УНИЦЕФ. Разрешава се възпроизвеждането на матери-
алите с цел обучение, при условие, че източниците са уведомени и посочени.

ISBN НОМЕР: 0-9547620-3-7

Дата на публикуване: януари 2005 г.
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Как да ползваме този наръчник?

Журналистите имат достатъчно възможности да поддържат темата за 
правата на детето в полезрението на новините, като проучват дейностите 
по защита на тези права и посочват лицата и органите, които не изпълня-
ват задълженията си към децата.

Настоящият наръчник е разработен с цел да подобри разбирането от 
страна на журналистите на проблематиката на правата на детето, а също 
така да предложи идеи как следва да се изготвят новинарски репортажи и 
материали за печатните и електронните медии на тази тема.

В наръчника са дадени СЮЖЕТИ, основаващи се на теми, заимствани от 
разпоредбите на Конвенцията на ООН за правата на детето, и СПИСЪЦИ С 
КОНТРОЛНИ ВЪПРОСИ, които трябва да помогнат на журналистите да оп-
ределят в каква степен тяхната журналистическа работа и практиката на 
медийния сектор зачитат правата на децата.

В приложенията е включено достъпно формулирано резюме на Конвенци-
ята и целите на ООН за подобряване на живота на децата, към които са 
се присъединили повечето държави в света. Включени са етични насоки за 
работата на журналистите, календар на важните дати, които могат да се 
ползват като повод за репортажи, както и данни за контакт на повече от 60 
международни организации, които могат да предоставят на журналистите 
факти, данни, цитати и консултации.

Надяваме се, че наръчникът ще ви бъде полезен за изготвяне на прецизни 
и позитивни материали, посветени на децата в целия свят.

Лин Гелдоф
Регионален консултант по комуникации,

УНИЦЕФ, региони ЦИЕ и ОНД

Майк джемсън
Директор, MediaWise Trust
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Журналистите и правата на детето

Журналистите са застъпници за правата на човека. Те са очите, ушите и 
гласовете на обществото и привличат внимание към злоупотребите с власт 
и нарушенията на правата на човека, в много случаи с цената на значителен 
риск за самите тях. Със своята работа те могат да стимулират правител-
ствата и организациите на гражданското общество да осъществят про-
мени, в резултат на които ще се повиши качеството на живот на хората.

Журналистите, фотографите и авторите на репортажи често разказ-
ват за проблемите на децата, които са жертви на обстоятелства извън 
техния контрол или на насилие и експлоатация от възрастни. Не по-малко 
важно е, обаче, да показваме в новинарските материали и гледната точка на 
децата. Полезен критерий за оценка на промените в законодателството или 
фискалната политика, например, е в каква степен децата ще спечелят или 
пострадат в резултат от тези промени.

Начинът, по който медиите представят или дори пренебрегват децата, 
може да повлияе върху решенията, вземани в тяхно име, и върху нагласите 
на останалата част от обществото към тях. Медиите често представят 
децата само като безгласни „жертви“ или чаровни „невинни същества“. Като 
предоставят на децата и младите хора възможности да говорят от свое 
име – за своите надежди и страхове, за своите постижения и за въздейст-
вието на поведението на възрастните върху техния живот – журналистите 
могат да напомнят на обществото, че децата заслужават уважение и зачи-
тане като пълноправни човешки същества.
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Конвенцията за правата на детето

Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на де-
тето (КПД) въвежда задължения за правителствата и гражданите да спо-
собстват за упражняването на неотменните права на всички деца и да за-
щитават тези права. Приета единодушно от Общото събрание на ООН на 
20 ноември 1989 г., конвенцията е ратифицирана от всички държави в света 
(с изключение на Сомалия и Съединените американски щати).

С ратифицирането на конвенцията правителствата се задължават да 
осигурят възможност на децата да растат в безопасни и подкрепящи усло-
вия, както и да им гарантират достъп до висококачествено образование и 
здравни грижи, а също така добър стандарт на живот.

Подписвайки КПД, правителствата приемат да защитават децата от 
дискриминация, сексуална и търговска експлоатация и насилие, както и да 
полагат специални грижи за сираците и младите бежанци. Наред с това те 
признават, че децата имат право:

 � да изразяват своите възгледи, особено по въпроси, които ги засягат;

 � на свобода на мисълта, изразяване, съвестта и религията;

 � на личен живот и право на игри;

 � да създават свои клубове и организации;

 � на достъп до информация, особено от държавата и медиите;

 � да се запознават с идеи и информация.

КПД дава критерии за оценка на усилията на отделните правителства 
за подобряване на живота на децата. На всеки пет години правителствата 
трябва да отчитат постигнатия от тях напредък пред Комитета по пра-
вата на детето към ООН. Преди да отправи препоръки за по-нататъшните 
действия, които всяка държава следва да предприеме, за да изпълни задълже-
нията си, Комитетът се среща с представители на съответното правител-
ство и изслушва неправителствените организации (НПО).

Много държави са подписали и факултативните протоколи към КПД, ко-
ито са посветени на участието на децата във въоръжени конфликти, тра-
фика на деца, детската проституция и порнография. Тези протоколи влязоха 
в действие в началото на 2002 г. и задължават правителствата да пре-
доставят конкретна информация за полаганите усилия за борба срещу тези 
форми на експлоатация. По-късно много държави се договориха да въведат в 
действие и „Протокола от Палермо“ към Конвенцията на ООН срещу транс-
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националната организирана престъпност, подписан през декември 2000 г., 
който е посветен на трафика на жени и деца.

Всички държави-членки на ООН са се задължили да работят за пости-
гане на осемте Цели на хилядолетието, които следва да доведат до зна-
чително подобряване на живота на децата. Не по-малко от 150 държави са 
ратифицирали и Конвенция № 182 на Международната организация на труда 
относно забраната и незабавни действия за ликвидирането на най-тежки-
те форми на детския труд (включително сексуалната експлоатация), ко-
ято влезе в действие през 2000 г. Периодът 2001–2010 г. беше обявен за 
Международно десетилетие за култура на мира и ненасилие за децата в 
света, а периодът 2003–2012 г. – за Десетилетие на грамотността на 
ООН. Аспирациите, залегнали в тези документи и инициативи, дават богат 
избор от теми за материали, които журналистите могат да използват. 
Разследването от страна на медиите е една от най-надеждните гаранции, 
че ще бъдат положени сериозни усилия за постигане на реални промени в 
живота на децата.
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Деца с увреждания

Разследвайте правния и социалния статус на децата с увреждания. Лише-
ни ли са от равни възможности поради липса на законодателство за защита 
на правата им или поради предразсъдъци? Различават ли се съществуващите 
нагласи и възможности с оглед на вида на увреждането? Говорете с децата 
за  това какво поражда предразсъдъците. Те могат да помогнат за оборване 
на митовете и погрешните представи за хората, които са „различни“, като 
опишат собствения си опит.

 � Имат ли родителите на деца с увреждания достъп до консултации, 
финансова подкрепа и практическа помощ? Дали подобни услуги и по-
мощ се предоставят безплатно за всички или въз основа на проверка 
на доходите? Отразявайте работата на организации за взаимопомощ 
и други подобни, които работят с деца с увреждания и техните се-
мейства.

 � Много деца с увреждания не реализират напълно своя потенциал, за-
щото възрастните смятат, че те нямат такъв. Получават ли децата 
подкрепа и насърчение за участие в гражданското общество? Кон-
султират ли се с тях относно техните специални потребности: об-
разование, транспорт, достъп до обществени сгради, съоръжение за 
отдих, градско планиране и т. н.? Какви възможности за подкрепа са 
на тяхно разположение, когато се сблъскат с дискриминация?

 � Децата с увреждания се сблъскват с практически проблеми, тъй като 
техните специални потребности се пренебрегват от проектантите, 
строителите и производителите. Отразявайте продукти и услуги, 
разработени в резултат на сътрудничество на етапа на проектира-
не, във вашата и в други страни. Какво прави държавата, за да подобри 
достъпа до обществените сгради, транспортните средства и т. н.?

 � Отразявайте случаи на лошо отношение в заведения за оглеждане на 
деца с увреждания, особено когато няма кой да се застъпи за децата и 
да говори от тяхно име. Кой управлява тези заведения и как се финан-
сира дейността им? Разказвайте за положителни практики на работа 
с децата и грижи за тях във вашата и други страни. Какво мислят 
децата за такива практики?

 

Членове 6, 19, 24, 27–28, 31–32 и 34–36
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Деца с увреждания

 � Централната тема на вашия репортаж младият човек ли е или увреж-
дането? Въведохте ли героя на репортажа с неговото име? Дадохте 
ли възможност на героите на репортажа да говорят от свое име? 
Запитахте ли децата дали и как желаят да споменете за техните 
увреждания? Ако в текста споменавате за увреждане на дете, дали 
споменаването е строго необходимо за целите на репортажа? Напри-
мер ако деца с увреждания водят кампания за осигуряване на достъп 
до сграда, техните увреждания може да са свързани с темата на ре-
портажа, но не и ако децата водят кампания за спасяване на зона на 
обитаване на диви растения или животни, или набират средства за 
друга кауза, която няма връзка.

 � Думите, които подбираме, когато разказваме за хората с уврежда-
ния, могат да помогнат за промяна на нагласите и изграждане на 
разбиране ИЛИ да утвърдят предразсъдъците и неосведомеността. 
Използвали ли сте изрази с отрицателен или символичен смисъл, ко-
ито могат да се изтълкуват неправилно или да засегнат хората с 
увреждания? Използвали ли сте правилна и конкретна терминология 
или сте се задоволили с „популярни“ понятия или стереотипи, които 
може да са обидни или нетактични? Ако се съмнявате, консултирайте 
се с експерт (включително деца с увреждания). Съществува разлика 
между привличането на внимание към социалните неравенства, които 
несправедливо поставят децата с увреждания в неравностойно поло-
жение, и използването на емоционален език единствено с цел внуша-
ване на съжаление.

 � Не забравяйте, че уврежданията може да се причиняват от заболява-
ния, но самите те не са заболявания и не са заразни. Децата с обу-
чителни трудности не бива да се приравняват на децата с психични 
заболявания; уврежданията на зрението и слуха имат различни фор-
ми; хората използват инвалидни колички по различни причини; цере-
бралната парализа, синдромът на Даун, дислексията или последиците 
от рубеолата са различни състояния. Не всички хора с увреждания 
са хронично болни; много от тях не се възприемат като безпомощни 
жертви. Някои считат, че увреждането е концепция, наложена от об-
щество, което не обезпечава удовлетворяването на потребностите 
на всички свои граждани.

 

Членове 6, 19, 24, 27–28, 31–32 и 34–36
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Децата и дискриминацията

 � Разпространени ли са във вашата страна случаи на дискриминация, 
например срещу етническите малцинства? Изследвайте причините и 
последствията, особено върху децата. Давайте на децата, които са 
жертви на дискриминация, възможности да разкажат на обществото 
как ги засяга дискриминацията и как се чувстват като жертви на 
дискриминация.

 � Съществува ли във вашата страна правителствена или неправи-
телствена агенция, която събира и публикува данни за децата? Раз-
криват ли данните дискриминация срещу момчетата/момичетата, 
богатите/бедните, селските/градските жители, здравите/хората с 
увреждания, етническите групи и т. н.?

 � Гаранциите за равни права за всички обхващат ли момичетата и мла-
дите жени, бежанците, лицата, които не са местни граждани, и ими-
грантите? Как биват третирани децата от малцинствените групи 
от здравните и образователните служби, и от службите по заетост-
та? Каква е ролята на дискриминацията в случаите на малтретиране 
между деца?

 � Разследвайте приоритетите, целите или програмите за действие на 
държавата за намаляване на дискриминацията. По какъв начин и от 
кого се наблюдава тяхното изпълнение? Отразявайте работата на 
държавните агенции, изпълняващи политиките за борба срещу дискри-
минацията, както и на НПО, чиято дейност е насочена към преодоля-
ване на предразсъдъците срещу малцинствата.

 � Отразявайте предприеманите от правителството на вашата стра-
на мерки с цел да се гарантира, че законодателството, политиките 
и предоставянето на услуги са недискриминационни, което включва и 
приеманите стратегии за решаване на проблеми, които попадат из-
вън предметния обхват на дейността например на неправителстве-
ните организации или на Комитета по правата на детето.

 � Отразявайте усилията 
на държавата да помага 
на децата в уязвимо или 
неравностойно положе-
ние, бедните деца и де-
цата, живеещи с ХИВ/
СПИН. Чувстват ли деца-
та, че подобни дейности 
дават резултати?

Членове 2, 22–23, 27 и 30
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Децата и дискриминацията

 � Журналистиката следва да се основава на конкретика и факти, но 
често се опира на обобщения, които не са подкрепени с доказател-
ства. Попадали ли сте в този капан или оспорвали ли сте твърдения, 
че децата от дадена общност са изцяло отговорни за „вълни от прес-
тъпност“ или нарушаване на обществената стабилност? Обобще-
ното представяне рядко е обосновано и насърчава дискриминацията 
срещу малцинствата.

 � Споменават ли журналистите расовата, етническата или религиоз-
ната принадлежност на дадено дете или пък факта, че то има увреж-
дане? Дали тези факти са строго свързани с темата на материала?

 � Правили ли сте необходимото, за да се уверите, че думите, които сте 
използвали, за да охарактеризирате членове на малцинствени групи 
или пък момичетата и младите жени не са неоправдано обидни или не 
затвърждават стереотипи?

 � Изхождали ли сте от предположения относно културния и етническия 
произход или религиозната принадлежност на дете? Проверявайте фа-
ктите, преди да публикувате.

 � Проучвали ли сте някога издания или програми, подготвяни от, или за 
етнически малцинствени групи, или говорили ли сте с журналисти, ко-
ито се занимават с тези групи?

 � Проверявате ли верността на твърденията на расистки или национа-
листически групи и търсите ли баланс, като отразявате и възгледите 
на атакуваните групи, включително децата?

 � Проверявате ли внимателно „официални“ твърдения за ромските деца 
или млади хора от други етнически малцинствени групи? Стремили ли 
сте се да изслушате мненията и реакциите на децата?

 � Вашите материали, посветени на деца, носители на ХИВ или живеещи 
със СПИН, точни и обосновани ли са в медицинско отношение? Спеку-
лативните и сензационните материали насърчават предразсъдъците 
или ги задълбочават.

 

Членове 2, 22–23, 27 и 30
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СЮЖЕТИ

Децата и семейството

 � Какво е законодателното определение на понятието „семейство“ във 
вашата страна? Включва ли неговият обхват разширеното семей-
ство или само родителите и децата им? Дали семейното законода-
телство и процедурите за развод във вашата страна са справедливи 
и във висшия интерес на децата? Имат ли децата право да изразяват 
мнението си за това, което им се случва, когато съдебните или соци-
алните органи се намесват в живота им?

 � Възприетите от семействата на самотни родители стратегии за 
оцеляване могат да послужат като основа за вълнуващи разкази за 
човешки съдби, ако към тези сюжети се подхожда деликатно. Освен 
това тези стратегии са добър барометър за ефективността на со-
циалните политики, като например предоставянето на грижи за деца. 
Търсете такива начини да разкажете за деца, отгледани в нетрадици-
онна семейна среда, че да не ги изложите на риск. Отразявайте усили-
ята на групи за натиск, които се опитват да постигнат положителна 
промяна на положението.

 � Разследвайте случаи на бременност и родителство при млади хора в 
юношеска възраст. Как се справят със ситуацията младите майки? 
Как са реагирали техните семейства и приятели? Според тях как ще 
се отрази тяхната възраст на живота на децата им?

 � Взема ли се под внимание какво въздействие ще окаже върху децата 
лишаването на родителите от свобода преди да се вземе решение за 
това? Разрешава ли се на майките затворнички да вземат със себе си 
своите деца кърмачета? Публикувайте материали, отразяващи науч-
ни изследвания, посветени на ефекта върху децата на такива майки и 
на кампании за подобряване на условията в местата за лишаване от 
свобода.

 � Как разглежда и решава държавата молби от семейства, желаещи да 
влязат в страната или да я напуснат? Отразявайте усилията на се-
мейства да останат заедно, когато са изправени пред перспективата 
да бъдат разделени от обстоятелствата или поради бюрократични 
процедури. Давайте възможност на децата да разкажат за чувства-
та и преживяванията си.

Членове 5, 9–11 и 18
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Децата и семейството

 � Помага ли вашият материал на хората да разберат по какъв начин 
политиките на правителството може да повлияят на живота на се-
мействата? Предоставяте ли информация, която ще помогне на об-
ществеността да предостави помощ на деца, нуждаещи се от грижи 
и защита, или да получат необходимата помощ от държавата или не-
правителствени организации?

 � Помага ли вашият материал на аудиторията да разбере механизма 
на функциониране на семейното законодателство? Например когато 
отразявате производство по развод, в което като засегната страна 
са включени и деца, изяснява ли вашият материал какви права имат 
децата, когато се определя издръжката или когато се взема решение 
с кой от родителите ще живеят те в бъдеще?

 � Дали вашият репортаж за дело за настойничество е точен и осно-
ван на проверени факти? Успяхте ли да избегнете емоционални изрази 
и образи, когато разказвахте за децата? Ако отразявате скандален 
развод на „известни личности“, вземате ли под внимание последиците 
от вашите материали за децата? Обсъждали ли сте този въпрос с 
родителите и адвокати, участващи в процеса?

 � Когато пишете за деца, настанени за отглеждане – в дом за деца, 
училище-интернат, приемно семейство или при временен настой-
ник, проучвали ли сте правилата за установяване на самоличнос-
тта им и установявали ли сте дали децата могат да се срещат с 
родителите си, ако желаят? При възможност търсили ли сте мне-
нието на децата и отразявали ли сте го във вашите материали? 

 
Когато децата нямат възможност 
да изразят свободно мнението си, 
правили ли сте съответните по-
стъпки, за да получите официално 
разрешение да разговаряте със за-
сегнатите деца или млади хора? 
Зачитат ли компетентните органи 
тяхното право да изразяват мнени-
ето си?

 

Членове 5, 9–11 и 18
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СЮЖЕТИ

Детският труд

 � Публикувайте материали за мерките (или липсата на такива) от 
страна на държавата за защита на децата от икономическа експлоа-
тация: информационни кампании, регулиране и инспектиране на работ-
ните места, образование, обучение и т. н. Ратифицирала ли е вашата 
страна Конвенции на МОТ № 29 (1930 г.) или № 138 (1973 г.) относно 
детския труд, или № 182 (2000 г.) относно ликвидирането на най-теж-
ките форми на детски труд, като принудителен труд, робство и тър-
говска сексуална експлоатация?

 � Търсете скрити форми на детски труд: тайни фабрики, принудителен 
труд, проституция, момичета, на които не се разрешава да посеща-
ват училище, за да помагат в домовете си. Разговаряйте с работещи 
деца, но не разкривайте тяхната самоличност. Какво е работното им 
време? Какво възнаграждение получават? Дали се трудят по собствен 
избор и свободни ли са да напуснат работа или да се организират? По-
сещават ли се работните места от компетентни органи за проверки 
на условията на труд? Какво предприемат синдикатите?

 � Проверявайте произхода на стоките в големите магазини. Знаят ли 
управителите как и къде са произведени? Ако производството включ-
ва детски труд, потърсете мнението на клиентите и особено на де-
цата.

 � Някои семейства разчитат на помощта на децата си за поддържане 
на основния доход на домакинството или осъществяване на семей-
ния бизнес. Тези деца жертви на експлоатация ли са или трудът им 
е жизненоважна част от семейната икономика? Какво е работното 
им време? Имат ли избор дали да работят? Дали не им забраняват да 
посещават училище?

 � Правото на детето на игри включва свободата да се запознава с раз-
лични идеи, да използва въображението си, да развива талантите си и 
да взаимодейства с други хора. Текстове и фото- и видеоматериали за 
спортни постижения и културни дейности на деца са забавни и вдъх-
новяващи. Материалите, посветени на липсата на обществени съоръ-
жения за игри, на продажбата и смяната на предназначението на та-
кива съоръжения с цел набиране на средства за публичния сектор или 
на злополуки, причинени от опасни съоръжения за игри, подчертават 
отговорността на обществото за безопасността на детските игри.

 

Членове 6, 19, 24, 27–28, 31–32 и 34–36
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Детският труд

 � Размишлявали ли сте върху значението на официално определената 
минимална възраст за извършване на трудова дейност? Разглеждали 
ли сте дългосрочните последствия за децата и за обществото, кои-
то биха настъпили, ако някои деца бъдат лишени от възможности за 
образование и експлоатирани поради тяхната възраст, ръст, пол или 
умения?

 � Отразявали ли сте случаи на работодатели, срещу които е предприе-
то наказателно преследване за това, че са наемали на работа малки 
деца, или които са били наказвани поради условията, в които са ра-
ботили техните млади служители? Търсили ли сте статистически 
данни за нараняванията и смъртните случаи сред работещите деца?

 � Обмисляли ли сте безопасни начини да отразите мненията или гласо-
вете на работещите деца във вашите материали?

 � Привличали ли сте вниманието върху най-видимите форми на детски 
труд – деца, работещи като улични продавачи, миячи на коли и чистачи 
на обувки, куриери и т. н. – и търсили ли сте информация защо и за 
кого работят тези деца и какво възнаграждение получават? Отразява 
ли вашият материал рисковете, на които са изложени работещите 
деца, и изобличава ли тези, които ги принуждават да работят или 
експлоатират труда им?

 � Обръщали ли сте се към НПО (включително синдикални организации), 
за да ви предоставят информация за случаи на търговска експлоата-
ция? Наред с това тези организации могат да ви насочат към полезни 
международни контакти и пазари за вашите журналистически мате-
риали.

 � Онагледяват ли вашите материали разликата между безопасни и 
творчески проектирани, и небезопасни детски площадки и съоръже-
ния за игри? Подчертавали ли сте значението на подходящата тех-
ническа поддръжка и контрол? Разяснявали ли сте какво следва да се 
направи, ако дете се нарани на детска площадка? Задавали ли сте въ-
проси на известни личности от областите на спорта или шоубизнеса 
за детските им преживявания, свързани с игри?

 

Членове 6, 19, 24, 27–28, 31–32 и 34–36
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СЮЖЕТИ

Децата и въоръжените конфликти

 � Обръщайте особено внимание на последиците за децата от въоръже-
ните конфликти – непосредствените заплахи за живота им, послед-
ствията за здравето и личностното им развитие, непреките въз-
действия върху услугите за деца и техните семейства. Разказвайте и 
за други рискове за децата – продължително затваряне на училищата, 
психологически травми, причинени от въздушни нападения и т. н., как-
то и за възможните начини за оказване на помощ и защита на децата. 
Документирайте тяхната издръжливост в условията на конфликт. 
Добавете човешката перспектива към политическия контекст.

 � Много деца загиват или биват осакатявани от противопехотни мини. 
Каква е практиката и отношението на вашето правителство към 
производството и използването на противопехотни мини? Отразя-
вайте дейности по разминиране и грижите, които се полагат за ра-
нените или получилите психологически травми при инциденти с мини.

 � Каква помощ се предоставя на децата, пострадали в резултат на 
военни действия: лечение на наранявания и психологически травми, 
репатриране и събиране на разделени семейства, осигуряване на учи-
лища/настаняване в сиропиталища? Получават ли децата справедлив 
дял от ресурсите? Как се отразяват върху тях налаганите репарации 
или икономически санкции? Разговаряйте с деца бежанци, вътрешно 
преселени деца или деца, осиротели в резултат на конфликти.

 � Имало ли е случаи на изнасилвания на момичета и млади жени или други 
форми на сексуално насилие от страна на противникови или приятел-
ски войници или членове на милиции? Колко от жертвите са забреме-
нели или са се заразили с полово предавани болести? Каква помощ и 
подкрепа получават те? Подложени ли са тези момичета и млади жени 
на заклеймяване?

 � Какви военновременни задължения е поела вашата страна за защита 
на децата (КПД, Четвъртата Женевска конвенция и протоколите към 
нея, Принципите от Кейптаун от 1997 г.)? Набират ли се младежи 
до 18-годишна възраст във въоръжените сили? Преминали ли са воен-
нослужещите, служителите на полицията и на аварийно-спасителни 
служби обучение/подготовка за защита на децата? При възникване 
на заплаха от въоръжен конфликт какви са рисковете за децата на 
потенциалните противници?

 

Членове 6, 22 и 37–39
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Децата и въоръжените конфликти

 � Отразявали ли сте действията, предприети от вашата страна (или 
от страната, откъдето предавате) за защита на децата от въз-
действието на войната и нейните последствия, включително осигу-
ряване на болници, сиропиталища, училища и предоставяне на консул-
тации?

 � Полагате ли усилия да предавате възможно най-обективна и точна 
информация по време на конфликт? Стремете се да не станете част 
от „фабриката за слухове“, която започва да работи след първите из-
стрели.

 � Не се ли основава вашият материал главно на непотвърдени слухове, 
особено що се отнася до децата войници? Проверявате ли дали обра-
зите на (въоръжени) деца войници не са изфабрикувани с пропагандни 
цели, с което децата биват излагани на допълнителни рискове?

 � Представя ли вашият материал истинските преживявания на млад 
човек, въвлечен в конфликта? Представянето на гледната точка на 
дете съдейства за установяване на емоционална връзка с читатели-
те/зрителите/слушателите, но във всички случаи най-важното съо-
бражение трябва да е безопасността на детето и следва внимателно 
да обмислите как да запазите самоличността му в тайна.

 � Особено внимателно подхождайте към използването на изображения 
на деца, въвлечени в конфликти, които може да предизвикат послед-
ствия за тях, като убийство, заклеймяване или дискриминация. Не из-
давайте самоличността на децата, които са станали свидетели на 
престъпления, и които може да се наложи да свидетелстват на бъде-
щи процеси срещу военнопрестъпници.

 � Когато е възможно, се стремете да гарантирате, че лицата, за чи-
ито преживявания разказвате, биват третирани с дължимото дос-

тойнство. При възможност ги посочвайте 
поименно и предоставяйте контекстна 

информация, но зачитайте тяхното 
желание да останат анонимни. 

Избягвайте да представя-
те деца като „образи на 

страданието“.

 

Членове 6, 22 и 37–39
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СЮЖЕТИ

Здравето и благополучието на децата

 � Следете официалните доклади и статистически данни за здравето на 
децата във вашата страна, като например равнищата на смъртност 
при раждане и до навършване на 5-годишна възраст, както и равни-
щата на предотвратими заболявания в детска възраст, като тубер-
кулоза и дифтерит. Търсете разяснения от авторитетни експерти. 
Търсете признаци за наличие на дискриминация в статистическите 
данни.

 � Разследвайте епидемичните взривове сред деца и техните причини, 
включително екологични проблеми и въздействието/адекватността 
на държавната здравна система. Изпълняват ли се програми за масо-
ва имунизация? Как управлява държавата детското здравеопазване? 
Съпоставяйте равнищата на финансиране на този сектор с други пуб-
лични услуги.

 � Използвайте материали, представляващи „емоционален интерес“, 
когато разглеждате родилната и педиатричната помощ. Налице ли 
е повишено равнище на усложнения при раждане? Колко ефективни и 
адаптирани към нуждите на децата са болничните грижи за деца? 
Проучете достъпа на деца до модерно лечение, като трансплантации 
на костен мозък при лечение на левкемия. Има ли дълги списъци с чака-
щи за животоспасяващи операции?

 � Как биват третирани и настанявани децата с ХИВ/СПИН? Какви сис-
теми за помощ са налични? Проучете доколко ефективно кампаниите 
за здравно образование помагат на децата да вземат информирани 
решения за своя начин на живот и особено по отношение на хранител-
ните навици и сексуалното им поведение.

 � Проучете средата, в която децата живеят, учат и играят. Какви мер-
ки се изпълняват (например в училищата) за повишаване на осведоме-
ността относно здравословния начин на живот (хранене, наркотици, 
замърсяване, отдих, пътна безопасност, сексуално поведение, пушене, 
спорт)?

 

Членове 6, 24 и 26–27
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Здравето и благополучието на децата

 � Проверени и точно поднесени ли са всички факти във вашия матери-
ал? Необосновани разкази на здравни теми, пораждащи тревога, може 
да са по-вредни, отколкото полезни, като провокират незаслужено не-
доверие например към здравните работници или медиите, и дори като 
предизвикат обществена паника.

 � Следвате ли Насоките на Световната здравна организация за журна-
листи, отразяващи сюжети на здравна тематика? (Вж. приложение 5).

 � Ще помогнат ли вашите репортажи за по-добро разбиране на боле-
стите за детска възраст, профилактичните мерки и процедурите за 
лечение? Посочвали ли сте във вашите новинарски репортажи източ-
ници на информация и помощ във връзка с конкретни здравни пробле-
ми?

 � Стремите ли се да получават достатъчна и надеждна информация от 
компетентните органи? Помагат ли вашите материали на аудитори-
ята да осмисли докладите и статистическите данни за здравето на 
децата?

 � Ако се стремите да повишите осведомеността на младите хора за 
ХИВ/СПИН, включвате ли в материалите си техните разкази за реше-
нията, които трябва да вземат, както и ясна информация за „безопа-
сен секс“, неизползване на общи игли и други предпазни мерки?

 � Дали вашите материали способстват за по-добро разбиране или про-
вокират предразсъдъци относно заболяванията и здравните състоя-
ния (като ХИВ/СПИН)? Балансираното и добре подкрепено с факти ме-
дийно отразяване може да постави компетентните органи под натиск 
да предоставят възможно най-доброто лечение.

 

Членове 6, 24 и 26–27
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СЮЖЕТИ

Самоличността на децата

 � Изготвяйте аналитични материали за действащото във вашата 
страна законодателство относно гражданството и въздействието 
на това законодателство върху децата. Кога и как децата могат да 
вземат самостоятелни решения за предпочитаното от тях граждан-
ство? Как получават имената си? Имат ли имената им някакво особе-
но значение? Какви официални данни се съхраняват за техния живот и 
имат ли децата или родителите им достъп до тези данни? При какви 
обстоятелства те могат да отстраняват грешки в регистрите или 
да променят имената си?

 � Проучете официалните и неофициалните системи за осиновяване и 
настаняване в приемни семейства. Дали тези системи защитават 
или дискриминират националната, етническата или религиозната 
идентичност на децата? Проучете правата и проблемите, свързани с 
идентичността на сираците и на децата, които са изселени, наста-
нени за отглеждане в приемни семейства или осиновени. Имат ли те 
право на достъп до цялата налична информация за техния произход? 
Имат ли възможност да установят кои са родителите им — чрез ге-
нетични изследвания или други способи? Могат ли да говорят свобод-
но с медиите?

 � В каква степен децата могат свободно да се приобщават към пред-
почитаната от тях култура, да изповядват предпочитана религия и 
да говорят предпочитан език? Признава и обезпечава ли държавата 
в материално отношение училища на малцинствата? Как функциони-
рат тези училища и по какво се отличават от останалите училища? 
Децата по собствено желание ли посещават тези училища или поради 
натиск от страна на местните общности? Могат ли те да се прех-
върлят от масовите в малцинствени училища и обратно?

 � Разказвайте обективно за групите, създадени с цел възстановяване 
на националната идентичност на етнически малцинства, застраше-
ни от асимилация или изчезване. Какво е тяхното въздействие върху 
децата и каква е ролята на децата в тях?

 � Изследвайте чуждестранни организации, които се стремят да при-
влекат младите хора с цел да ги дистанцират от местните културни 
традиции. Какви са техните мотиви? Как се финансира дейността 
им?

 

Членове 7–8, 13–14, 16–17, 20–21, 23 и 28–30
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Самоличността на децата

 � Как отразявате идентичността на децата във вашите материали? 
Консултирате ли се с децата и родителите им за това как желаят да 
бъдат описани?

 � Справедливи и безпристрастни ли са вашите материали, посветени 
на деца или техните родители, които се противопоставят на държа-
вата по въпроси, свързани с идентичността, като например правото 
да изповядват предпочитаната от тях религия или да защитават сво-
ите културни ценности?

 � Когато подготвяте материали, отразяващи заявления относно поли-
тическите намерения на културни или етнически групи, представяте 
ли позициите и мотивите на всички засегнати страни и особено въз-
действието на споровете върху живота на засегнатите деца? Изгот-
вянето на материали, написани от гледната точка на децата, поняко-
га е красноречив подход за разглеждане на такива проблемни въпроси.

 � Възможно ли е вашият материал да насърчи дискриминация или да про-
вокира омраза или е по-вероятно да стимулира разбирането и урежда-
нето на противоречията между различните етнически, културни или 
религиозни групи? Обслужва ли вашият материал висшите интереси 
на децата, тяхната безопасност и сигурност? Дали материалът е 
представен по рационален и балансиран начин?

 � Когато подготвяте материали за деца от малцинствени групи, които 
имат собствен език, какви мерки предприемате, за да гарантирате, 
че децата разбират това, което се казва за тях? Става дума напри-
мер за превод на материалите или изготвяне на субтитри на малцин-
ствения език, или за предоставяне на публикации, издадени на този 
език.

 

Членове 7–8, 13–14, 16–17, 20–21, 23 и 28–30
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СЮЖЕТИ

Свободата на изразяване на мнение 
и гражданските свободи на децата

 � Винаги, когато търсите мнения за политиките на местната или 
държавната администрация, се обръщайте и към деца и млади хора. 
Огласявайте техните възгледи, особено що се отнася до проекти в 
областите на социалните грижи, образованието или инфраструкту-
рата, които имат пряко въздействие върху тях в краткосрочен план. 
насърчавайте ги да изразяват мненията си относно плановете за бъ-
дещето.

 � Изследвайте достъпа на децата до информация, включително основа-
нията да се ограничава техният достъп до материали. Колко лесно е 
за децата да получат достъп до филми, публикации или игри, изобразя-
ващи насилие или неприкрити сексуални сцени? На какъв етап стре-
межът да бъдат защитени децата от вредни влияния се превръща в 
неоправдана цензура?

 � Провеждат ли се в училищата занятия по въпросите на гражданство-
то и на функционирането на политическата система? Как използват 
децата своето право да изразяват мненията си, например като под-
готвят собствени издания, филми, използват интернет, водят лични 
дневници, инсценират избори и т. н.?

 � Проучете какви са последствията за младите хора, ако те откажат 
да изпълнят законово задължение да отбият военна или други форми 
на обществена служба. Могат ли младите хора до 18-годишна възраст 
да отказват да отбиват военна служба поради своите убеждения?

 � Проучете правата на децата на свобода на сдружаване и мирни събра-
ния. Отразявайте упражняването на тези права от деца. Погрижете 
се децата да получат възможност да говорят от свое име.

 � Публикувайте материали, посветени на младежки клубове и други 
сдружения на млади хора, особено ако се управляват от деца. Как и 
защо са създадени? Как функционират? Как се финансира дейността 
им? С какви трудности се сблъскват?

 

Членове 12–15, 17 и 29–31
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Свободата на изразяване на мнение 
и гражданските свободи на децата

 � Може ли вашето издание или програма да помогне на децата да из-
разят своите мнения и да се свържат с други хора, които споделят 
техните възгледи, интереси и стремежи?

 � Дали вашите материали експлоатират уязвимостта на децата или 
се стремят да и наложат ценности и нагласи, които те не разбират?

 � Дали във вашето издание или програма са разглеждани възможности-
те за илюстриране на културното разнообразие сред децата напри-
мер чрез отправяне на покани за участие към външни автори или воде-
щи, провеждане на конкурси или спонсорирани прояви?

 � Отделяно ли е внимание във вашето издание или програма на застъп-
ници (включително деца и млади хора) за правата и мненията на де-
цата?

 � Отразявали ли сте сюжети за деца, които създават собствени орга-
низации, като например училищни съвети, групи на децата на улица-
та, синдикални организации и групи за провеждане на кампании, както 
и клубове по интереси или (търговски или артистични) инициативи, 
посветени на изкуства, спортове или дейности в свободното време?

 � Когато отразявате протести, организирани от деца, вземате ли 
предпазни мерки, за да гарантирате, че няма да изложите участва-
щите деца на риск от лишаване от свобода или други форми на въз-
мездие?

 

Членове 12–15, 17 и 29–31

 � Отразявали ли сте последствията 
за децата от откритото изразя-
ване на техните мнения, например 
относно подкрепата, която са полу-
чили, промените, които са успели да 
постигнат, реакциите на общест-
вени фигури? Посещавали ли сте 
интернет страници, където децата 
изразяват своите мнения (например: 
www.unicef.org/voy)?
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СЮЖЕТИ

Деца, отглеждани в обществени институции

 � Какви мерки се предприемат за подобряване на условията в инсти-
туции, където живеят и учат деца? Налице ли е тенденция за преми-
наване към по-малки и уютни жилища за настаняване? Как се обуча-
ват служителите и как се контролира тяхната работа? Забранени ли 
са телесните наказания и прилага ли се ефективно такава забрана? 
Как се контролират и предотвратяват злоупотребите в домовете за 
деца? Имат ли децата на разположение безопасни процедури за от-
правяне на жалби и изразяване на загриженост по всички аспекти на 
техния живот? Налице ли са ефективни и независими системи за раз-
следване и последващи мерки?

 � Колко деца се отглеждат в обществени институции и защо? Доколко 
надеждни са наличните данни? Какъв е броят на осиновените или на-
станени в приемни семейства деца? Много деца ли бягат от места-
та, където са настанени? Какво се случва с тях, когато достигнат 
възраст, на която вече не е възможно да останат в институциите 
(перспективи за образование/работа, очаквана продължителност на 
живота)? Разговаряйте с млади хора, преминали през системата за 
институционални грижи.

 � Къде са те сега? Как се е отразило преживяното от тях на техния 
живот? Според тях какво може да се направи за подобряване на ситу-
ацията?

 � Какво е положението с осиновяването и приемната грижа във вашата 
страна? Вземат ли се под внимание възгледите и правата на децата? 
Осиновените или настанени в приемни семейства деца с увреждания 
живеят ли съвместно със здрави деца? Отразяването в медиите може 
да помогне за подобряване на системите и повишаване на осведоме-
ността на обществеността, особено там, където наличната инфор-
мация е недостатъчна или ненадеждна.

 � Дали международните осиновявания са предмет на регулиране и кон-
трол? Какъв избор имат децата? Как са защитени те от насилие и 
експлоатация? Склонни ли са децата, които са изведени от домовете 
им, да разказват за новия си живот? Съжаляват ли родителите, ко-
ито са дали децата си за осиновяване, за решението си? Били ли си 
подведени по някакъв начин? Имали ли са възможност да поддържат 
контакти с детето си?

 

Членове 9–10, 18–21 и 24–26
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Деца, отглеждани в обществени институции

 � Способства ли вашият материал за по-доброто разбиране на функци-
онирането на системата за институционални грижи? Ясно ли е какви 
законови правата имат децата (и родителите им) да оспорват дейст-
вията на системата?

 � Проучили ли сте в достатъчна степен защо и как децата са били 
настанени в институции? Ако децата са били изоставени и/или във-
лечени в престъпления, вината не е непременно тяхна.

 � Отразявате ли във вашите материали положителни гледни точки, 
за да избегнете риска да отчуждите обществеността от тежкото 
положение на изоставените деца и да затвърдите отрицателните 
стереотипи? Дали във вашия материал вие идентифицирате децата 
в риск или се отнасяте снизходително към тях, с което ги излагате 
на обществената неприязън?

 � Съобщавали ли сте за наличните възможности за децата, живеещи 
в обществени институции, да участват в клубове по интереси и да 
поддържат връзки с други млади хора? Позитивното отразяване на 
възможностите за децата, отглеждани в институции, да се реин-
тегрират в обществото, може да способства за намаляване на неве-
жеството и предразсъдъците.

 � Използвате ли максимално ефективно възможностите да помогнете 
на децата, отглеждани в институции, да присъстват в медиите и да 
изразят позициите си?

 � Давали ли сте информация за организации, които могат да помогнат 
на младите хора, които се сблъскват в трудности в до-
мовете си или в институции? Съществуват ли орга-
низации, които предоставят съдействие на деца, раз-
делени от биологичните си родители? Проверявали ли 
сте основанията за извършване на дейност на групи, 
които предлагат съдействие на лица, които желаят 
да установят произхода си?

 

Членове 9–10, 18–21 и 24–26
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СЮЖЕТИ

Децата и медиите

 � Посещавайте училища/младежки клубове, за да разговаряте с деца за 
вашата работа. Питайте ги дали споделят възгледите на деца от 
целия свят, които не харесват начина, по който биват представяни 
във, и от медиите:

* третирани несериозно или карани да изпълняват „номера“ като 
дресирани животни;

* използване на будещи симпатия или смущаващи изображения на 
деца единствено с цел провокиране на емоционални реакции;

* представяне на децата като неосведомени или изразяване на сниз-
ходително отношение към тях, или възрастни да говорят от тяхно 
име, дори когато децата са осведомени по темата;

* третиране на децата като хомогенна група вместо като индивиди 
или използване на понятията „тийнейджъри“, „юноши“ или „младежи“ 
в контекст, внушаващ проблеми/неприятности.* 

 � Разговаряйте с деца от различни социални и етнически групи. Те са 
много добър източник на сюжети и представят различна гледна точка 
по теми, които ги засягат пряко: образование, здравеопазване, игри, 
култура, политика, малтретиране и други форми на злоупотреба.

 � Наблюдавайте дейността на министерството или детския омбуд-
сман, които разглеждат проблеми, свързани с деца. Намират ли деца-
та, че тези институции ги представляват адекватно? Обърнете се 
към неправителствени организации, които биха могли да ви свържат 
с млади хора, които имат интересни истории за разказване, но не за-
бравяйте, че всички подобни организации имат собствени цели, които 
преследват.

 � Проучете как децата използват фотографията и информационните 
технологии, интернет и каналите за интернет чат, мобилните теле-
фони и т. н. Знаят ли как да се предпазват от увреждащи материали? 
Свързвали ли са се с тях възрастни или търговски организации с неу-
местни намерения?

 

Членове 12–14, 17 и 31

*  ИЗТОЧНИК: Interviewing Children: a guide for journalists and others (Интервюиране на деца: 
наръчник за журналисти и други специалисти), Sarah McCrum и Lotte Hughes, „Save the 
Children UK“, 1998 г., ISBN: 1 899120 71 8
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Децата и медиите

 � Журналистите имат задължението да зачитат правата на децата в 
своята работа и в начина, по който представят деца. Отговарят ли 
на изискванията вашите готови материали и начинът, по който съби-
рате информация? (Вж. приложение 4).

 � Случвало ли се е да подходите към написването на материал с пред-
варителна нагласа как следва да реагират децата? Правилно ли сте 
интерпретирали казаното от децата – ще могат ли те да се разпоз-
наят в публикувания материал или техните идеи са интерпретирани 
от гледната точка на възрастните?

 � Когато провеждате интервюта с деца, грижите ли се:

* те да се чувстват комфортно и да не изпитват натиск?

* да разполагат с достатъчно време, за да обяснят намеренията си?

* да получите съгласието им за публикуване на имената и снимките 
им?

* да са информирани как да се свържат с вас и как да получат копие 
от публикувания материал?

 � Оценявате ли риска за децата от публикуването на имената или сним-
ките им и обсъждате ли този въпрос с децата, техните родители или 
настойници, както и с колегите си?

 � Извършвате ли проверките, които нормално предприемате, когато ра-
ботите с възрастни информатори, преди да публикувате обвинения 
или твърдения, чийто източник са деца?

 � Организирало ли е вашето издание или програма предоставяне на на-
деждна/поверителна помощ или констатации на деца, които отгова-
рят на въпроси, свързани със здравословното им състояние, физическо 
или сексуално насилие, търговска експлоатация или други форми на 
престъпна дейност?

 

Членове 12–14, 17 и 31
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СЮЖЕТИ

Децата в медиите

 � Медиите имат изключително влияние върху целия ни живот. Журнали-
стите имат възможност да допринесат за повишаване на „грамот-
ността“ относно медиите сред децата  и възрастните, като раз-
ясняват начина на работа на медиите и как следва да се тълкуват 
техните послания.

 � Необходимо е да се планира внимателно участието на деца във всички 
форми на журналистически материали с цел всички да са наясно какво 
може и какво не може да се направи. Ако медията, за която работите, 
желае да осигури участието на деца, тя следва да назначи специално 
подготвен консултант/кореспондент/редактор за работа с деца, кой-
то да определи основните правила на работа: използване на безопасни 
работни методи и системи за мониторинг, провеждане на обучение на 
служителите, които упражняват контрол, и на въвеждащо обучение 
за „младите журналисти“, както и изготвяне на насоки за редакци-
онен контрол. Отлична отправна точка е набирането на служители 
измежду членовете на клубове на младите журналисти, които владеят 
свободно използването на комуникационните технологии.

 � Когато присъствието на децата е необходимо на работното място, 
медията трябва да получи писменото съгласие на техните родители/
настойници, както и да осигури условия за присъствие на придружите-
ли, предоставяне на първа помощ, почивка, закуски и безопасен превоз 
от и до домовете на децата.

 � Запознайте младите хора с основните журналистически похвати и 
регулаторните механизми, които имат отношение към производство-
то на журналистически материали. Дайте на децата възможност да 
изберат какви теми желаят да засегнат.

 � Как ще участвате вие и вашата медия ежегодния Международен ден 
на децата и радио- и телевизионните предавания (ICDB). Подробна ин-
формация за ICDB и други „Медийни дейности и добри идеи от, за и с 
участието на децата“ (MAGIC) от целия свят можете да намерите 
на интернет адрес: www.unicef.org/magic. Страницата съдържа връз-
ки към глобална мрежа на журналисти и млади любители на медиите, 
както и към Медийната мрежа на младите хора за Европа и Централна 
Азия.

Членове 12–14, 17 и 31
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Децата в медиите

 � Разглеждали ли сте вие или вашата медия физическите и психологиче-
ските рискове, свързани с участието на децата в медийни проекти? 
Следва да разработите процедури, насоки и системи за наблюдение с 
цел да предпазите децата от вреди, когато те работят с вас – при-
съствие на придружители, мерки за здраве и безопасност.

 � Уверени ли сте, че вашият проект не експлоатира деца с търговска 
цел?

 � Проведено ли е достатъчно планиране и обучение както на служите-
лите, така и на децата, с цел да се гарантира, че децата разбират 
какво могат и какво не могат да правят? Информирани ли са децата 
за регулациите, които се прилагат към работата на медиите? Имат 
ли наставник, който да им предоставя експертни консултации?

 � Договорили ли сте с децата ясни правила по отношение на степента 
на редакторския контрол с цел да избегнете разочарования, объркване 
и нереалистични очаквания? Имат ли служителите, които ръководят 
работата на децата, реалистични очаквания за това, което децата 
могат да постигнат и каква е следващата стъпка, която могат да 
предприемат?

 � Какви системи за оценка са предвидени, за да могат младите хора да 
получават обратна връзка за своята работа? Търси ли се тяхното 
мнение и информирани ли са за реакциите на аудиторията?

 � Познавате ли „Радио манифеста“, изготвен от млади радиожурналисти 
от целия свят? (Вж.: www.worldradioforum.org.) Знаете ли, че на всеки 
три години се провежда Световна среща на високо равнище по въпро-
сите на медиите за деца и юноши? (Вж.: www.childrensmediasummit.
com.). Знаете ли за Световната асоциация на вестниците и програ-
мите за млади читатели? (Вж.: www.wan-press.org.).

 

Членове 12–14, 17 и 31
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СЮЖЕТИ

Образование

 � Проучете в каква степен образователната система предлага дейст-
вително равни възможности за всички деца: например за момчета и 
момичета, за децата в градовете и селските райони, за децата с 
увреждания и членовете на малцинствените общности.

 � Имат ли възможност участниците да оказват въздействие върху при-
лаганите правила и дисциплинарни процедури посредством училищ-
ните съвети? Имат ли децата възможност да избират кои учебни 
курсове да посещават? Установете дали и как родителите могат да 
влияят върху учебната програма и образователните услуги. Какво е 
тяхното участие в управлението на училищата?

 � Направете сравнение между отделните видове учебни заведения – 
за предучилищно обучение, основни и средни училища, обществени и 
частни училища. Отпадат ли някои ученици от училище поради твърде 
високи такси за образователни услуги?

 � Анализирайте съотношението между броя на учителите и учениците. 
Какво значение има големината на училищата? С какви ресурси раз-
полагат учителите? Имат ли децата достъп до модерно оборудване? 
Проучете безопасността на училищните сгради.

 � Допускат ли се алтернативни подходи в образованието? Сравнете 
методите на преподаване, посещаемостта, дисциплината и резулта-
тите от обучението с масовите училища?

 � Как подхождат училищата към децата с „лошо поведение“? Налага-
ните наказания справедливи ли са или твърде строги? Практикуват 
ли все още учителите телесни наказания? Имат ли децата, които са 
изключени или изгонени от училище, право да обжалват съответни-
те решения? Какво става с тях, след като бъдат изключени? Как се 
справят училищата с проблема с малтретирането между учениците? 
Съществува ли насилие срещу учители и, ако съществува, какви са 
причините?

 

Членове 12–13, 17 и 28–29
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Образование

 � Запознати ли сте с начина на функциониране на образователната сис-
тема във вашата страна? Посещавали ли сте образователни заве-
дения, за да се запознаете с актуалните проблеми, промените или с 
положителни инициативи в образователната система?

 � Разполага ли вашето издание или ефирна медия специализирана ре-
дакция за образователни материали? Кой подготвя материалите, ко-
ито публикува тази редакция – специализирани репортери, експерти 
в областта на образованието, учители? По какъв начин се насърчава 
приносът на деца и млади хора?

 � Подготвяните от вас образователни материали отразяват ли гледна-
та точка на учениците, успоредно с тази на училищните директори 
и администратори? Търсили ли сте за коментар родители, училищни 
директори и учители и техните синдикални организации?

 � Правили ли сте необходимото, за да се уверите, че децата разбират, че 
може да бъдат цитирани, и че публикуването на вашия журналистиче-
ски материал няма да им причини проблеми, за които не са помислили?

 

Членове 12–13, 17 и 28–29

 � Какво можете да направите, за да помогнете на де-
цата да разберат ролята на медиите в обществото? 
Разглеждала ли е вашата медия възможностите за из-
готвяне на информация в достъпна форма, която би 
могла да привлече децата и дори да подпомогне учите-
лите в работата им с децата?

 � По какъв начин вашата медия използва интернет 
Проучвала ли е начините, по които децата използват 
световната мрежа? Произвежда ли вашата медия ма-
териали, които децата биха използвали по електронен 
път? Разглеждани ли са положителни подходи за анга-
жиране на вниманието на младите хора чрез новинар-
ските и актуалните рубрики, както и чрез медийните 
продукти посредством разработване на интерактив-
ни връзки с училищата?
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СЮЖЕТИ

Децата и престъпността

 � Представяйте сюжетите, отнасящи се до децата и престъпността, 
в перспектива. Младите хора по-често са жертви, отколкото извър-
шители на престъпления. Подчертавайте човешките истории, които 
са скрити за статистическите данни. Информирайте децата за въз-
можни начини на самозащита от вредни въздействия.

 � Третира ли законодателството децата и младите хора различно от 
възрастните? Какво е отношението към младите жертви на престъ-
пления и как биват третирани те? Как се осъществява защитата 
и наблюдението на правата на младите престъпници/заподозрени в 
престъпления лица? Преминали ли са съдиите, адвокатите, полицей-
ските служители и служителите в местата за лишаване от свобода 
подготовка, посветена на правата на детето? Смятат ли се децата 
за повече или по-малко достоверни свидетели от възрастните?

 � По какъв начин децата възприемат полицията? Как се отнасят поли-
цейските служители с децата, и по-специално с бездомните деца и 
децата, които задържат?

 � Проучете ограниченията за журналистическо отразяване на случаи, 
засягащи деца, в съдебната система: съдебни производства, задържа-
не и грижи след освобождаването им. Уместни ли са тези ограниче-
ния? Има ли законодателна забрана за разкриване на имената на деца, 
обвинени в нарушения на закона?

 � Правосъдната система върху рехабилитационната работа ли поста-
вя акцент или върху наказанията? Налагат ли се все още телесни 
наказания в местата за лишаване от свобода или като наказание за 
престъпления? Проучете броя на децата, настанени във всички форми 
на социални заведения и места за лишаване от свобода, и условията, 
в които живеят те. Налагат ли се присъди, предвиждащи лишаване 
от свобода, само като последна мярка? Адекватни и ефективни ли са 
услугите за деца, свързани с пробация и рехабилитация?

 � Проучете употребата на наркотици и разтворители сред децата. 
Защо те употребяват наркотици? Лесен ли е достъпът до опасни 
наркотици? Подлагат ли се децата на наказателно преследване за 
употреба на наркотици или им се предоставя помощ, изразяваща се в 
лечение и рехабилитация? Провеждат ли се консултации с децата от-
носно стила на оформление и съдържанието на услугите за обучение и 
рехабилитация, свързани с наркотиците?

Членове 33, 37 и 39–40
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Децата и престъпността

 � Насилието и противообществените прояви сред децата винаги са 
свързани с насилие от страна на възрастни и с отношението към тях. 
Внушават ли вашите материали, че младите престъпници заслужават 
по-малко права от останалите хора?

 � Избягвате ли ненужното публикуване на имена и снимки на млади на-
рушители на закона? Неналожителното им идентифициране може да 
ги изложи на допълнителни рискове, например като им спечели лоша 
слава, което би намалило техните шансове за рехабилитация. Освен 
това подобна практика представлява нарушение на правата на деца-
та.

 � Полагали ли сте усилия да дадете на деца, срещу които са отправени 
обвинения от обществеността или от публични органи, възможност 
да отговорят на тези обвинения? Не приемайте, че деца участват в 
престъпна дейност, само защото са бездомни.

 � Правили ли сте последващи проверки във връзка с репортажи за за-
държане или отправяне на обвинения срещу деца? В безопасност ли 
са децата? Ако са задържани, в какви условия са настанени? Дали са 
настанени заедно с други деца или с възрастни? Имат ли достъп до 
подходящи услуги, като юридически консултации или съвети?

 � Дали вашите материали, отразяващи наркотиците и злоупотреба-
та с наркотици, са точни и подкрепени с научни данни? Неверните 
и сензационни твърдения не допринасят за изготвяне на ефективни 
стратегии за подпомагане на злоупотребяващите с наркотици или 
осъдените трафиканти на наркотици. Разследвали ли сте хората, ко-
ито доставят наркотици на деца? Много граждани получават основна 
информация от медиите – обмисляли ли сте публикуване на матери-
али, съдържащи достъпно поднесена информация за деца и родители, 
посветена например на ефектите от различните наркотици или на 
процедурите за лечение?

 

Членове 33, 37 и 39–40
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СЮЖЕТИ

Сексуално насилие и експлоатация на деца

 � Подгответе материали, посветени на сексуалното възпитание и за-
конодателството, засягащо сексуалните действия с участието на 
деца. Въз основа на какви критерии е определена възрастта за даване 
на съгласие за сексуални действия?

 � Разследвайте случаите на сексуално насилие и експлоатация на деца, 
както и табутата в тази област. Използвайте данни от други стра-
ни относно разпространението на случаите на сексуално насилие в 
семействата. Извършва ли се събиране и публикуване на точни данни? 
Имат ли всички деца (включително децата с увреждания и лишените 
от свобода) възможност свободно да подават жалби за насилие в се-
мействата им, в училище или в социални заведения? Каква подготовка 
получават полицейските служители, социалните работници, учители-
те и здравните работници във връзка с разглеждането на такива жал-
би? По какъв начин се гарантира поверителност, защита, подкрепа и 
консултиране на децата?

 � Престъпление ли е производството, разпространението или прите-
жанието на материали, представляващи детска порнография? Проуче-
те ефикасността на мерките за предотвратяване на насилието над 
деца и детската проституция и за защита на децата от контакт с 
порнографски материали, телефонни „секс линии“ и порнография, раз-
пространявана чрез интернет.

 � Отразявайте съдебни производства, образувани въз основа на такива 
жалби. Получават ли децата свидетели защита и подкрепа? Биват ли 
третирани като престъпници или процедурите за разследване им на-
насят вреда? Възможно ли е местни граждани или чужденци със ста-
тут на постоянно пребиваващи да бъдат подложени на наказателно 
преследване или да бъдат екстрадирани на основание на извършено 
насилие или експлоатация на деца в други страни?

 � Когато провеждате разследвания, посветени на случаи на сексуално 
насилие над деца, обезпечавайте необходимите мерки за сигурност 
и професионална подкрепа както за децата, така и за репортерите. 
Безопасността на децата, които са жертви на търговска експлоа-
тация или на експлоатация в семействата им, е от първостепенно 
значение.

 � Туристическият сектор информира обществеността за случаи на 
сексуално насилие над деца от туристи. Вашата страна преследва ли 
лица, които извършват насилие над деца в други страни?

Членове 34–36
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Сексуално насилие и експлоатация на деца

 � Безупречно точен във фактическо отношение ли е вашият журналис-
тически материал, посветен на сексуалното насилие и сексуалната 
експлоатация на деца с търговска цел? Не е ли преувеличен „шокира-
щият ефект“, дори ако целта е да се освети престъпна дейност или 
бездействие от страна на компетентните органи?

 � По какъв начин представяте децата жертви на сексуално насилие или 
експлоатация – като жертви, като престъпници или като човешки съ-
щества с права и достойнство? Възможно и уместно ли е да предос-
тавите на децата възможност да говорят от свое име? Възможно 
ли е вашият текст или снимки непреднамерено да разкрият самолич-
ността на децата жертви на насилие? Съдържа ли вашият материал 
информация как може да се получи достъп до уязвими деца?

 � Бяха ли съгласни децата да бъдат фотографирани? Получихте ли съ-
гласието на отговорен възрастен? Присъстваше ли държавният? 
Дали фотографиите, използвани за илюстриране на вашия матери-
ал, придават сексуален облик на децата или внушават впечатление, 
че дадено дете е съзнателен участник в действия, представляващи 
насилие или експлоатация? Какви мерки са взети, за да се изключи 
възможността за неуместна употреба на фотографските снимки на 
децата?

 � Вашият материал не популяризира ли „секс туризма“, порнографията 
или други форми на експлоатация на деца? Уверени ли сте, че матери-
алът няма да бъде публикуван в контекста на материали, изобразява-
щи сексуално поведение или рекламиращи сексуални услуги?

 � Какви са възможните последствия от публикуването на материала за 
участващите деца? Има ли изградени системи за подкрепа, чрез кои-
то децата да бъдат защитени? Създадена ли е поверителна телефон-
на линия, на която да се приемат сведения от хора, които желаят да 
съобщят за други случаи на насилие или експлоатация? Каква подкрепа 
е предвидена за репортери, травматизирани в резултат на работата 
по изготвяне на такива материали?

 

Членове 34–36
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СЮЖЕТИ

Отговорностите на държавата

 � По какъв начин вашето правителство прилага Конвенцията за права-
та на детето? Изпълнило ли е вашето правителство задължението 
си да популяризира принципите и разпоредбите на конвенцията? Спаз-
ва ли сроковете за предоставяне на съответните доклади на Комите-
та по правата на детето в Женева? Ако отговорът е отрицателен, 
какви са причините? Провеждани ли са обществени консултации?

 � Публикувани ли са реакциите на Комитета по правата на детето? 
Какви действия са планирани в отговор? В какъв срок следва да се 
представи следващият доклад? Проучете работата на Комитета. 
Проведете интервю с представителя за вашия регион.

 � Проведете интервюта с лицата, които са натоварени с контрола по 
изпълнението на Конвенцията във вашата страна. Задайте им въпро-
си, свързани с напредъка или липсата на такъв. Запитайте деца на 
какви въпроси биха желали да получат отговор. Стремете се да полу-
чите официални ангажименти за провеждане на политики, съобразени 
с децата, или за действия по конкретни проблеми, засягащи децата.

 � По какъв начин вашето правителство ангажира участието на непра-
вителствените организации в своите усилия за подобряване на жи-
вота на децата? Предоставяли ли са такива организации собствени 
доклади на Комитета по правата на детето? Колко прецизни са събра-
ните от тях данни и поставят ли тези данни под въпрос твърденията 
на правителството?

 � Отразявайте провеждани във вашата страна кампании за подобрява-
не на условията на живот на децата. Какво мислят децата за тези 
кампании? Направете съпоставка между живота на децата понастоя-
щем и детството на техните родители.

 

 

Членове 4 и 42–54
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Отговорностите на държавата

 � Допринасят ли вашите журналистически материали за обществена-
та осведоменост относно правата на децата и ролята на вашето 
правителство за популяризиране и защита на тези права?

 � Журналистите са в подходяща позиция да изискват от държавата да 
спазва своите международни задължения. Има ли вашата програма/из-
дание възможност да инициира кампании за повишаване на осведоме-
ността относно Конвенцията сред обществеността и политиците?

 � Разговаряли ли сте с експерти, застъпници за правата на детето и с 
деца, за да се осведомите за проблемите, с които се сблъскват деца-
та във вашата страна?

 � Обръщали ли сте се към местната и държавната администрация с 
искане за обяснения относно пропуски в предоставянето на услуги за 
деца и в мерките за защита на правата им?

 � Отделяли ли сте медийно пространство, за да дадете възможност 
на децата да говорят от свое име и да бъдат чути от държавата и 
гражданското общество?

 � Проверявали ли сте твърдения на неправителствени организации и 
привличали ли сте вниманието към техните успехи и евентуални про-
пуски?

 � Обмисляли ли сте начини, по които вашата медия би могла да си съ-
трудничи с неправителствени организации за изготвяне на информа-
ционни материали и консултации за заинтересовани граждани, които 
реагират на вашите публикации?

 

Членове 4 и 42–54
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Резюме на Конвенцията на ООН 
за правата на детето за журналисти

Преамбюлът припомня основополагащите принципи на Организацията на 
обединените нации – по-конкретно духа на мира, толерантността, свободата, 
равенството и солидарността – и разпоредбите на съответните договори и 
декларации за човешки права.

Нищо не се споменава за отговорностите на журналистите, но като пазител 
на обществените интереси работещите в медиите играят специална роля, в 
случаите, когато правителствата пренебрегнат задълженията си към децата.

1. дефиниция за дете

Всяко човешко същество на възраст до 18 години, освен когато съгласно за-
кона, пълнолетието настъпва по-рано.

2. недискриминация

Всички права важат за всички деца без изключение и държавата е задължена 
да закриля децата от всяка форма на дискриминация. Държавата не трябва да 
нарушава никое право и трябва да предприема действия за популяризирането на 
всички права на децата.

3. висшите интереси на детето

Всички действия, които засягат децата трябва да бъдат напълно съобразени 
с техните висши интереси. Държавата следва да осигурява подходяща грижа, 
когато родителите или другите, които отговарят за това не успеят да го на-
правят.

4. осъществяване на правата

Държавата се задължава да превърне правата, предвидени в Конвенцията в 
действителност.

5. насоки от родителите и развиващите се способности на детето

Държавата се задължава да зачита правата и отговорностите на родители-
те или на разширеното семейство да осигуряват подходящи насоки и да ръково-
дят децата при упражняване на техните права.

6. право на живот и развитие

Детето има неотменимо право на живот и държавата трябва да осигурява в 
максимална възможна степен оцеляването и развитието му.

7. име и гражданство

Всяко дете от раждането си има право на име и на гражданство.

8. Запазване на самоличността

Държавата е задължена да закриля и, когато е необходимо, да възстанови 
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основните елементи на самоличността на детето (име, гражданство и семейни 
връзки).

9. разделяне от родители

Детето има право да живее със своите родители, освен ако това не вреди 
на висшите му интереси; правото да поддържа контакт с родителите си, ако е 
отделено от единия от тях или от двамата, и правото да бъде информирано от 
държавата за местопребиваването на неговите родители, ако причина за това 
разделяне е действие на държавата.

10. Събиране на семейството

Децата и техните родители имат право да напускат всяка страна и да вли-
зат в собствената си страна, за да бъдат събрани с родителите си или да под-
държат връзката дете-родител.

11. незаконно прехвърляне и невръщане на деца от чужбина

Държавата се задължава да полага усилия за предотвратяване и противо-
действие на отвличането или задържането на деца в чужбина от родител или 
трето лице.

12. Свобода на мнението на децата

Детето има право да изразява свободно своето мнение, като това мнение 
следва да се взема предвид по всички въпроси и при всякакви съдебни или админи-
стративни процедури, които засягат това дете. 

13. Свобода на изразяване

Детето има право да получава и съобщава информация и да изразява мнение-
то си, стига това да не засяга правата на други хора.

14. Свобода на мисълта, съвестта и религията

Детето има право на свобода на мисълта и съвестта, и свободно да изразява 
религията си, при подходящо напътствие от родителите и в съответствие с 
националното законодателство.

15. Свобода на сдружаване

Детето има право да участва в събирания и да се включва в сдружения или да 
създава такива, освен когато това нарушава правата на другите.

16. Защита на личната неприкосновеност

Децата имат право на закрила от намеса в личния им живот, семейството, 
дома и кореспонденцията и от оклеветяване и дискредитиране.

17. достъп до подходяща информация

Медиите имат задължението да разпространяват сред децата информация, 
която е полезна за тях от социална, морална, образователна и културна гледна 
точка и зачита културната им среда. Държавата предприема мерки за насър-
чаване публикуването на материали, които имат стойност за децата и да ги 
защитава от вредни за тях материали.
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18. отговорност на родителите 

И двамата родители съвместно носят основната отговорност за отглеждане-
то на децата си, а държавата трябва да им помага за изпълнението на тази задача.

19. Закрила от насилие и неглижиране

Държавата е задължена за защитава децата от всички форми на физическо 
или психическо насилие, осъществявано от родителите или от други лица, които 
полагат грижи за тях. В тази връзка държавата трябва да прилага превантив-
ни програми и програми за преодоляване на последиците и лечение, ако това се 
случи.

20. Грижи за деца без семейства

Държавата се задължава да осигурява специална закрила за децата, лише-
ни от семейна среда и да осигури подходяща алтернативна семейна грижа или 
настаняване в институция, като при това взема предвид културната среда, от 
която произхожда детето.

21. осиновяване

В държавите, в които осиновяването се признава и/или е разрешено, то се 
прави при спазване на висшите интереси на детето, с необходимите гаранции за 
защита на конкретното дете и с разрешение от компетентните органи.

22. деца бежанци

Децата, които са бежанци или искат да получат статут на бежанци получа-
ват специална закрила, а държавата се задължава да сътрудничи с компетент-
ните организации, които осигуряват такава закрила и помощ.

23. деца с увреждания

Децата с увреждания имат право на специални грижи, образование и обучение, 
разработено, за да им помогне да постигнат максимално възможната самосто-
ятелност и интеграция, за да могат да водят активен живот в обществото.

24. Здраве и здравни услуги

Детето има право на възможно най-добро здраве и достъп до здравни и меди-
цински услуги, като се отдава специално значение на първичните здравни грижи и 
профилактиката, здравната просвета и намаляването на детската смъртност. 
Държавата се задължава да работи за премахване на традиционните практики, 
които са вредни за детето. Специално внимание се отдава на необходимостта 
от международно сътрудничество, за да се гарантира това право. 

25. периодичен преглед на настаняванията

Когато едно дете е настанено от държавата извън своето семейството 
поради необходимост от оказване на грижи, закрила или лечение, то има право 
всички елементи и страни на това настаняване да бъдат оценявани редовно.

26. обществено осигуряване

Децата имат право да се възползват от системата на общественото оси-
гуряване.
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27. Жизнен стандарт

Децата имат право на подходящ жизнен стандарт. Осигуряването на този 
стандарт е основна отговорност на родителите, а задължение на държавата е 
да направи необходимото, така че родителите да имат възможност да изпълнят 
тази отговорност. Държавата може да осигурява материална подкрепа в случай 
на необходимост и да предприеме необходимите мерки, за да осигури  получа-
ването на дължимата издръжката на детето от отсъстващите родители или 
настойници.

28. образование

Детето има право на образование, а държавата се задължава да осигури без-
платно и задължително основно образование. Спазването на училищната дисци-
плина трябва да се осъществява по начин, зачитащ човешкото достойнство на 
детето. Обръща се специално внимание на международното сътрудничество за 
гарантиране на това право.

29. Целина образованието

Държавата следва да приеме, че образованието трябва да бъде насочено към 
развиване на личността на детето и неговите таланти, да го подготвя за ак-
тивен живот като възрастен, да насърчава зачитането на основните човешки 
права и да развива чувство на уважение към културните и националните ценнос-
ти на детето и на другите.

30. деца на малцинства или на коренно население

Децата на малцинствените общности и на коренното население имат право 
да се ползва от собствената си култура, да изповядват своята религия и да 
използва родния си език.

31. отдих, развлекателни и културни дейности

Децата имат право на отдих, на игри и на участие в културни и творчески 
дейности.

32. детски труд

Държавата се задължава да закриля децата от полагане на труд, който пред-
ставлява заплаха за тяхното здраве, образование или развитие, да установи ми-
нимална възраст за наемане на работа и да регламентира условията на труд.

33. Злоупотреба на наркотици

Детето има право на закрила от използването на наркотични или психотроп-
ни вещества, и от участие в производството или разпространението им.

34. Сексуална експлоатация

Детето има право на закрила от сексуална експлоатация и насилие, включи-
телно от проституция и от въвличане в порнография.

35. търговия, трафик и отвличане

Държавата се задължава да полага усилия за предотвратяване на продажба-
та, трафика и отвличането на деца.



42

36. други форми на експлоатация

Детето има право на закрила от всички други форми на експлоатация, нев-
ключени в членове 32-35.

37. изтезания и лишаване от свобода

Изтезанията, жестокото отношение или наказания, смъртно наказание и до-
животния затвор за забранени. Арестуването и всяка форма на ограничаване на 
свободата трябва да се използва само като крайна мярка и за най-краткия въз-
можен срок. Децата имат право на подходящо третиране, отделяне от задържа-
ните възрастни, контакт със семейството си и достъп до правна и друга помощ.

38. въоръжени конфликти

Държавите се задължават да зачитат и да осигурят зачитането на хумани-
тарното право, приложимо към деца. Деца до 15-годишна възраст не трябва да 
вземат участие във въоръжени действие или да бъдат призовавани във въоръ-
жените сили. Всички деца, засегнати от въоръжен конфликт трябва да получат 
закрила и грижи.

39. Услуги за възстановяване

Държавата се задължава да осигури на всички деца, които са пострадали от 
въоръжен конфликт, от изтезания, неглижиране, малтретиране или експлоатация 
да получат подходящо лечение за възстановяване и социална реинтеграция.

40. прилагане правораздаването по отношение на ненавършили пълноле-
тие лица

Децата, обвинени или признати за извършители на правонарушение имат пра-
во техните човешки права да бъдат зачитани, и по-конкретно, да се възползват 
от всички аспекти на справедлив съдебен процес, включително правна или друга 
помощ при подготовката и представянето на тяхната защита. Прибягването 
до съдебни процедури и настаняване в институции трябва да се избягва винаги, 
когато е възможно и подходящо.

41. Зачитане на съществуващите норми

Когато предвидени в националното законодателство или в други приложими 
международни инструменти норми, са по-благоприятни от предвидените в на-
стоящата Конвенция, се прилагат по-благоприятните нормите.

42-54. публикуване и изпълнение на Конвенцията

* Държавата се задължава широко да оповести пред децата и възраст-
ните правата, които се съдържат в Конвенцията.

* Държавите избират Комитет по правата на детето, който се състои 
от 10 експерти, които разглеждат докладите, представени от стра-
ните по Конвенцията две години след ратифицирането й и на всеки 
пет години след това.

* Тези доклади трябва да се оповестяват пред широката обществе-
ност.
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* Комитетът може да предлага провеждането на специални проучвания 
по конкретни въпроси, свързани с правата на детето, и да съобщава 
оценките си на засегнатата държава – страна по Конвенцията, както 
и на Общото събрание на ООН.

* За подпомагане прилагането на Конвенцията и насърчаване на меж-
дународното сътрудничество, органи като Международната орга-
низация по труда (МОТ), Световната здравна организация (СЗО), 
Организацията на ООН за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) и 
Детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ) се 
насърчават да съветват Комитета и имат право да участват в за-
седанията му.

* Заедно с други компетентни органи – включително други органи на 
ООН и НПО, които имат статута на консултанти към ООН, те мо-
гат да предоставят съответна за конкретния случай информация на 
Комитета и от тях да бъдат търсени съвети относно оптималното 
прилагане на Конвенцията.

ПЪЛНИТЕ ТЕКСТОВЕ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ НА СЛЕДНИТЕ АДРЕСИ:

 � Конвенция на ООН за правата на детето на английски език: www.ohchr.org/
english/law/crc.htm 

 � Конвенция на ООН за правата на детето на 38 езика: www.unicef.org/magic 

 � Факултативен протокол относно детската проституция и детската 
порнография: www.ohchr.org/english/law/crc-sale.htm 

 � Факултативен протокол относно участието на деца във въоръжени кон-
фликти: www.ohchr.org/english/law/crc-conflict.htm 

 � Протокол от Палермо за борба с трафика на хора: www.ohchr.org/english/
law/protocoltraffic.html

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Целите на хилядолетието 
на Организацията на обединените нации

191 държави-членки на Организацията на обединените нации приеха следни-
те цели на хилядолетието, които са тясно свързани с Конвенцията на ООН за 
правата на детето. От проверката на напредъка при изпълнението на целите, 
които са си поставили може да се получат интересни и информиращи истории. 
Организацията на обединените нации дори е публикувала детайли за начините, 
по които всяка страна може да измери постиженията си.
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1. преодоляване на крайната бедност и глада

* чрез намаляване наполовина между 1990 г. и 2015 г. на процента от 
световното население, което живее с по-малко от долар на ден и про-
цента от световното население, което изпитва глад.

2. постигане на всеобщо основно образование

* чрез осигуряване на пълен курс на основно образование за всички мом-
чета и момичета в целия свят до 2015 г.

3. насърчаване равенството между мъжете и жените и овластяване на 
жените

* чрез премахване на неравенството между половете при достъпа до 
основно и средно образование, за предпочитане до 2005 г. и на всички 
образователни равнища до 2015 г.

4. намаляване на детската смъртност

* чрез намаляване между 1990 г. и 2015 г. с две трети на нивото на 
смъртността при деца под 5 годишна възраст 

5. подобряване здравословното състояние на майките

* чрез намаляване между 1990 г. и 2015 г. с три четвърти на нивото на 
смъртността при майките.

6. Борба с Хив/Спин, малария и други болести

* Спиране и намаляване на разпространението на ХИВ/СПИН и разпрос-
транението на малария и други основни заболявания до 2015 г.

7. осигуряване на устойчива околна среда

* чрез интегриране на принципите на устойчивото развитие в наци-
оналните политики и програми и прекратяване на разхищението на 
природни ресурси;

* чрез намаляване наполовина на процента от световното население, 
което няма достъп до чиста питейна вода и основни санитари условия 
до 2015 г.

* чрез постигане до 2020 г. на чувствително подобряване на условията 
на живот на поне 100 милиона жители на най-бедните квартали.

8. Създаване на глобално партньорство за развитие

* чрез по-нататъшното развитие на отворена, основана на ясни прави-
ла, предвидима и недискриминационна търговска и финансова система 
(ангажиране с принципите на доброто управление, развитието и нама-
ляването на бедността в национален и международен план);

* чрез обръщане на специално внимание на нуждите на най-слабо раз-
витите страни. (Свободен от тарифи и квоти достъп до пазарите 
за експортните стоки на най-слабо развитите страни, облекчаване 
външния дълг на бедните страни, опрощаване на двустранни задълже-
ния и повишаване нивото на официалната помощ за развитие за стра-
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ните, активно работещи за намаляване на бедността);

* чрез обръщане на внимание на специалните нуждите на развиващите 
се страни без излаз на море и на малките островни развиващи се 
страни;

* чрез предприемане на мерки за осигуряване на устойчивост на дълга 
на развиващите се страни в дългосрочен план;

* чрез разработване и прилагане на стратегии за безопасна и продук-
тивна работа за младежите, в сътрудничество с развиващите се 
страни;

* чрез осигуряване на достъп за развиващите се страни до основни ле-
карства, със съдействието на фармацевтичните компании;

* чрез осигуряването на достъп до предимствата и ползите на новите 
технологии, особено по отношение на информационните и телекомуни-
кационните технологии, в сътрудничество с частния сектор.

[Вж.  www.un.org/millenniumgoals и http://millenniumindicators.un.org/unsd/mi/mi_goals.asp]

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Свят, подходящ за деца?

Специална сесия на Общото събрание на ООН през 2002 г. прие Декларация, 
която формулира полезни стандарти, спрямо които да се измерват политиките 
и постиженията на правителствата и на другите заинтересовани от благосъс-
тоянието на децата страни.

1. да се поставят на първо място децата: 

При всички действия, свързани с деца, ще се взимат предвид най-вече висши-
те интереси на детето. 

2. да се заличи бедността: да се инвестира в децата:  

Потвърждаваме нашето твърдо намерение да прекъснем цикъла на бедност 
за едно поколение, обединени от убеждението, че инвестицията в децата и реа-
лизирането на техните права е най-ефективният начин да се унищожи бедност-
та. Трябва да се предприемат незабавни действия, за да се елиминират най-теж-
ките форми на експлоатация на детски труд. 

3. нито едно дете да не се изоставя:

Всяко момиче и момче се ражда свободно и равно по достойнство и права и 
поради тази причина трябва да се прекратят всички форми на дискриминация, 
засягащи децата. 
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4. Грижа за всяко дете:

Децата трябва да получат най-добрия възможен старт в живота. Тяхното 
оцеляване, защита, израстване и развитие в добро здраве и правилно/достатъч-
но хранене са в основата на човешкото развитие. Ние ще положим координирани 
усилия, за да се борим с инфекциозните заболявания, да решим основните про-
блеми с гладуването, да отгледаме децата в безопасна среда, която им дава 
възможност да растат физически здрави, умни, емоционално стабилни, социално 
компетентни и да могат да учат. 

5. да се даде образование на всички деца:

Всички момичета и момчета трябва да имат достъп до пълно основно обра-
зование, което да е безплатно, задължително и с добро качество, тъй като то е 
основата на цялостното им образование. Разликите според пола в основното и 
средното образование трябва да бъдат елиминирани. 

6. Защита на децата от насилие и експлоатация:

Децата трябва да се защитават от насилие, тормоз, експлоатация и дискри-
минация, както и от всички форми на тероризъм или вземане на заложници. 

7. Защита на децата от война:  

Децата трябва да се защитават от ужасите на въоръжените конфликти. 
При чуждестранна окупация, децата трябва да се защитават, както е определе-
но в разпоредбите на международните хуманитарни закони. 

8. Борба с Хив/Спин: 

Децата и техните семейства трябва да бъдат защитени от разрушител-
ната сила на човешкия имунодефицитен вирус/синдрома на придобита имунна 
недостатъчност (ХИВ/СПИН).

9. вслушайте се в мнението на децата и осигурете тяхното участие:

Децата и подрастващите са креативни граждани, които могат да спомогнат 
за изграждането на по-добро бъдеще за всички. Трябва да уважаваме тяхното 
право да изразят мнението си и да участват във всички засягащи ги сфери, спо-
ред тяхната възраст и зрялост.

10. пазете земята за децата:

Трябва да пазим природата и разнообразието на живота, природните красоти 
и ресурси, които подобряват качеството на живота на настоящите и бъдещите 
поколения. Ще направим всичко възможно, за да запазим децата и да намалим 
последиците от природните бедствия и разрушаването на околната среда върху 
тях. 

[Вж.: www.unicef.org/specialsession/wffc/index.html]
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Насоки и принципи за отразяване на въпросите, 
засягащи децата на Международната федерация 
на журналистите (МФЖ)

Всички журналисти и работещите в медиите са длъжни да се придър-
жат в работата си към най-високи етични и професионални стандарти и 
да насърчават най-широкото възможно разпространение на информация за 
Конвенцията на ООН за правата на детето в медиите и нейното значение 
за упражняването на независима журналистика.

Организациите, които работят в сферата на средствата за масово ос-
ведомяване, трябва да разглеждат нарушението на правата на децата и въ-
просите, свързани с безопасността, личната неприкосновеност, сигурнос-
тта, образованието, здравето и социалните грижи за деца, както и всички 
форми на експлоатация като важни теми за проучване и обществен дебат. 
Децата имат пълно право на лична неприкосновеност, единствените изклю-
чения са само онези, изрично посочени в настоящите указания.

Журналистическата дейност, която се докосва до живота и благосъстоя-
нието на децата трябва винаги да се осъществява с разбиране за уязвимото 
положение, в което се намират те.

Журналистите и техните организации трябва да се стремят да поддър-
жат най-високи стандарти на етично поведение, когато отразяват теми, 
свързани с деца, като по-конкретно те трябва:

* да полагат усилия за спазване на най-високи стандарти, свързани 
с точността и чувствителността, когато отразяват въпроси, за-
сягащи деца;

* да избягват включването в програми и публикуването на образи, 
които нахлуват в медийното пространство на децата с информа-
ция, която може да им нанесе вреда;

* да избягват използването на стереотипи и сензационни матери-
али за рекламиране на журналистическа информация, включваща 
деца;

* да обмислят внимателно последствията от публикуването на вся-
какви материали, които засягат деца, като сведат до минимум 
възможната вреда за децата;

* да пазят децата от визуалното им или по друг начин идентифици-
ране, освен когато то е явно в обществен интерес;

* да предоставят на децата, когато е възможно, право на достъп до 
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медиите, за да изразят своето собствено мнение без те да бъдат 
по какъвто и да е начин да подбуждани към това;

* да осигурят независимо потвърждаване на информацията, предос-
тавена от деца и да полагат специални грижи, за да гарантират, че 
това потвърждаване се осъществява без излагане на риск на дете-
то информатор;

* да избягват използването на образи на деца със сексуални внушения;

* да използват честни, открити и ясни методи за получаване на сним-
ки, и когато е възможно, да ги получават със знанието и съгласието 
на децата или на отговарящия за тях възрастен, настойник или об-
грижващо лице;

* да потвърждават пълномощията на всяка организация, която пре-
тендира да говори от името на деца или да представлява интере-
сите им;

* да не плащат на децата, на родителите им или на настойниците им 
за осигуряването на материали, свързани с живота и благосъстоя-
нието на децата, освен когато това е в явен интерес на детето. 

Журналистите трябва старателно да проверяват представените докла-
ди и заявленията на правителствата за изпълнението на Конвенцията на 
ООН за правата на детето в съответните страни. Медиите не трябва да 
разглеждат или да съобщават обстоятелствата, свързани с децата само 
като събития, а трябва съзнателно да информират за процеса, който е въз-
можно да е довел или да води до появата на тези обстоятелства.

Обявени в Ресифе, Бразилия през май 1998 г., приети от конгреса на МФЖ 
в Сеул, 2001 г..

УНИЦЕФ е разработил собствени Етични насоки за съобщаване на инфор-
мация, свързана с деца: www.unicef.org/media/media_tools_guidelines.html

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Европейска комуникационна мрежа по здравеопазване

Насоки за професионалните здравни репортери

Проектът на насоките е изготвен  през 1998 г. от PressWise (MediaWise) 
и в продължение на две години е консултиран със здравните медиатори и 
репортери и МФЖ, като окончателният им вариант е приет през 2000 г. от 
Европейската комуникационна мрежа по здравеопазване на СЗО като ръко-
водство за добри практики.
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1. Първо, опитайте се да не вредите. Човешките права и общественото 
благо са от първостепенна важност.

2. Представяйте вярна информация. Проверявайте фактите и източници-
те си, дори когато рискувате да не спазите срока.

3. Не създавайте напразни надежди. Бъдете изключително внимателни, 
когато съобщавате информация за „чудотворно лечение“ или потенциални 
„създаващи паника медицински новини“.

4. Внимавайте за скрити интереси. Опитайте се да си отговорите на 
въпроса „Кой има най-голяма полза от тази история?“

5. Опровергавайте съмненията за лични мотиви. Винаги съобщавайте 
ясно дали публикуването на един материал се спонсорира.

6. Никога не разкривайте източника на информация, която е споделена 
поверително. 

7. Винаги зачитайте личната неприкосновеност на болните деца и на 
децата с увреждания и техните семейства.

8. Помислете за последиците от вашия материал. Помнете, че хората, 
които може да са болни или с увреждания, особено децата, ще трябва да про-
дължат живота си, дълго след като медиите са загубили интерес към тях.

9. Никога не се намесвайте в личната скръб. Уважавайте чувствата на 
хората, претърпели тежка загуба, особено когато става дума за природни 
бедствия и катастрофи. Когато е възможно трябва да се избягват снимки или 
телевизионни кадри на жертвите или на техните семейства в близък план.

10. Ако имате някакви колебания, откажете се от материала.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Календар на важните дати

Винаги е полезно да имате „кукички“ или „гвоздеи“, на които да „закачите“ 
идеите за репортажа или сюжета. Представеният по-долу списък с избрани ва-
жни международни дати може да ви даде някои идеи. Има още много национални, 
културни и религиозни събития и годишнини, около които може да се развие тема, 
свързана с децата. 

Март

* 8 Международен ден на жената

* 21 Международен ден за премахване на расовата дискриминация 

* 22 Световен ден на водата

* 24 Световен ден за борба с туберкулозата
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април

* 7 Световен ден на здравето

Май

* 3 Международен ден на свободата на печата

* 31 Световен ден за борба с тютюнопушенето

Юни

* 4 Международен ден за защита на децата - жертви на агресия

* 12 Световен ден срещу детския труд

* 26 Международен ден за борба със злоупотребата с наркотици и неза-
конния им трафик

* 26 Международен ден в подкрепа на жертвите на изтезания

август

* 9 Международен ден на коренното население

* 12 Международен  ден на младежта

* 23 Международен ден в памет на жертвите на търговията с роби

Септември

* 8 Международен ден на грамотността

* 21 Международен ден на мира

октомври

* 5 Международен ден на учителите

* 16 Световен ден на храната

* 24 Ден на Обединените нации

ноември

* 20 Световен ден на детето

* 25 Международен ден за премахване на насилието срещу жените

декември

* 1 Световен ден за борба със СПИН

* 2 Международен ден за отмяна на робството

* 3 Международен ден на хората с увреждания

* 5 Международен ден на доброволците

* Международен ден на радио и телевизионните предавания за деца

* 10 Ден за правата на човека

* 18 Международен ден на мигрантите
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Много от тези организации имат наци-
онални представителства или местни 
филиали във всяка страна.

1. организации, които се занимават с 
правата на децата

Амнести Интернешънъл
99-119 Rosebery Avenue, London,
EC1R 4RE, UK
tel +44 20 7814 6200
fax +44 20 7833 1510
email amnestyis@amnesty.org 
web www.amnesty.org

Anti-Slavery International (Международна ор-
ганизация за борба с робството)
Thomas Clarkson House, The
Stable Yard, Broomgrove Road,
London SW9 9TL, UK
tel +44 20 7501 8920
fax +44 20 7738 4110
email info@antislavery.org 
web www.antislavery.org

Centre for the Study of Children, Youth and 
Media (Център за изследвания на децата, 
младежта и медиите)
Institute of Education, London
University, 20 Bedford Way,
London WC1H 0AL, UK
tel +44 207 612 6515
fax +44 207 612 6177
email d.buckingham@ioe.ac.uk 
web www.ccsonline.org.uk/mediacentre/
main.html 

Child Hope (Надежда за детето)
Lector Court, 151 Farringdon
Road, London EC1 3AF, UK
tel +44 207 833 0868
fax +44 207 833 2500
email chuk@gn.apc.org 
web www.childhopeuk.org

Children and Armed Conflict Unit (Отдел за 
децата и въоръжените конфликти)

Human Rights Centre (Център по човешки 
права), Essex
University, Wivenhoe Park,
Colchester, CO4 3SQ, UK
tel +44 1206 873 483
fax +44 1206 874 026
email armedcon@essex.ac.uk 
web www.essex.ac.uk/armedcon 

Children’s Express Worldwide
Exmouth House, 3-11 Pine Street,
London EC1R 0JH,UK
tel +44 207 833 2577
fax +44 207 278 7722
email enquiries@childrensexpress.org 
web www.childrens-express.org

Childwatch International Research Network 
(Международна научно-изследователска 
мрежа по правата на детето)
P.O. Box 1132 Blindern, N-0317
Oslo, Norway
tel +47 22 85 43 50
fax +47 22 85 50 28
email childwatch@uio.no 
web www.childwatch.uio.no 

Coalition to Stop the Use of Child Soldiers 
(Коалиция за спиране на практиката за 
използване на деца-войници)
2nd floor, 2-12 Pentonville Road,
London, N1 9FP, UK
tel +44 20 7713 2761
fax +44 20 7713 2794
email info@child-soldiers.org 
web www.child-soldiers.org 

Committee on the Rightsof the Child (Коми-
тет по правата на детето на ООН)
c/o Office of the United Nations
High Commissioner for Human
Rights, 8-14 Avenue de la Paix,
1211 Geneva 2, Switzerland
tel +41 22 917 9000
fax +41 22 917 9022
email crc@ohchr.org 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Полезни международни контакти
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web www.unhchr.ch/html/menu2/6/crc 

Concerned for Working Children (Органи-
зация на лицата, които са загрижени за 
работещите деца)
303/2 L B Shastri Nagar,
Vimanapura Post, Bangalore
560 017, Karnataka, India
tel +91 80 52 34 611
fax +91 80 52 34 258
email cwc@pobox.com 
web www.workingchild.org 

Defence for Children International (Между-
народна организация за защита на деца-
та)
Rue de Varembe 1, CH-1211
Geneva 20, Switzerland
tel +41 22 734 05 58
fax +41 22 740 11 45
email dci-hq@pingnet.ch 
web www.defence-forchildren.Org 

Early Childhood Unit (Отдел за ранно дет-
ско развитие на ЮНЕСКО)
UNESCO, 7 Place de Fontenoy,
75352 Paris, 07 SP France
tel +33 01 45 68 08 12
fax +33 01 45 68 56 27
email secretariat@unesco.org 
web www.unesco.org/education/educprog/
ecf 

Education International
5, Bd du Roi Albert II (8th floor),
B-1210 Brussels, Belgium
tel + 32 2 224 0611
fax + 32 2 224 0606
email headoffice@ei-ie.org 
web www.ei-ie.org 

End Child Prostitution, Child Pornography 
and the Trafficking of Children for Sexual 
Purposes (ECPAT) International (Между-
народна организация за прекратяване 
на детската проституция, детската 
порнография и трафика на деца със 
сексуална цел)
328 Phaya Thai Road, Bangkok
10400, Thailand
tel +662 215 3388

fax +662 215 8272
email info@ecpat.net 
web www.ecpat.net

European Council for Refugees and Exiles 
(Европейски съвет на бежанците и из-
гнаниците)
103 Worship Street, London, EC2A
2DF, UK
tel +44 207 377 7556
fax +44 207 377 7586
email ecre@ecre.org
web www.ecre.org

EveryChild (Всяко дете)
4 Bath Place, Rivington St, London,
EC2A 3DR, UK
tel +44 207 749 2468
fax +44 207 729 8339
email paul.dimmick@everychild.org.uk 
web www.everychild.org.uk

Human Rights Internet
8 York Street, Suite 302,
Ottawa, Ontario K1N 5S6 Canada
tel +1 613 789 7407
fax +1 613 789 7414
email hri@hri.ca. 
web www.hri.ca

Human Rights Watch - Children’s Rights 
Project (Проект за защита правата на 
детето на организацията Human Rights 
Watch)
350 Fifth Avenue, 34th Floor, New
York 10118-3299, USA
tel +1 212 290 4700
fax +1 212 736 1300
email hrwnyc@hrw.org 
web www.hrw.org/children

International Centre of Films for Children and 
Young People (Международен център на 
филмите за деца и млади хора)
3774 St-Denis, Bureau 200,
Montreal QC, Canada H2W 2M1
tel +1 514 284 9388
fax +1 514 284-0168
email info@cifej.com 
web www.cifej.com 
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International Committee of the Red Cross 
(ICRC) (Международен комитет на Чер-
вения кръст)
Public Information Centre, 19
Avenue de la Paix, CH 1202,
Geneva, Switzerland
tel +41 22 734 60 01
fax +41 22 733 20 57
email press.gva@icrc.org 
web www.icrc.org 

International Confederation of Free Trade 
Unions (ICFTU) (Международна конфеде-
рация на свободните профсъюзи)
5 Boulevard du Roi Albert II, Bte 1,
1210-Brussels, Belgium
tel +32 22 24 0211
fax +32 22 01 5815
email internetpo@icftu.org 
web www.icftu.org 

International Federation of Red Cross and 
Red Crescent Societies (Международна 
федерация на Червения кръст и Червения 
полумесец)
PO Box 372, CH-1211 Geneva 19,
Switzerland
tel +41 22 730 4222
fax +41 22 733 0395
email secratariat@ifrc.org 
web www.ifrc.org 

International Programme on the Elimination 
of Child Labour (IPEC) (Международна про-
грама за премахване на детския труд))

International Labour Organisation, (Между-
народна организация на труда)
4, Route des Morillons, CH-1211
Geneva 22, Switzerland
tel +41 22 799 8181
fax +41 22 799 8771
email ipec@ilo.org 
web www.ilo.org/public 

Save the Children Alliance (Алианс „Спасе-
те децата“)
2nd Floor, Cambridge House,
100 Cambridge Grove, London,
W6 0LE, UK
tel +44 208 748 2554, fax +44 208 237 8000

email burkhard@save-childrenalliance.org 
web www.savethechildren.net

International Society for the Prevention of 
Child Abuse and Neglect (ISPCAN) (Меж-
дународно сдружение за превенция на 
злоупотребите с и неглижирането на 
децата) 
25 W.560 Geneva Road, Suite
L2C, Carol Stream, IL 60188, USA
tel +1 630 221 1311
fax +1 630 221 1313
email ISPCAN@ispcan.org 
web www.ispcan.org

International Youth Foundation (Междуна-
родна младежка фондация)
32 South Side, Suite 500,
Baltimore, MD 21202, USA
tel +1 410 951 1500
fax +1 410 347 1188
email youth@iyfnet.org 
web www.iyfnet.org

Medzasi (First Children’s Embassy in the 
World) (Първото в света посолство на 
децата)
Str. ‘Kosta Novakovikj’ 22a,
1000 Skopje, Macedonia
tel +389 2 46 53 16
fax +389 2 46 39 00
email first@childrensembassy.org.mk  
web www.childrensembassy.org.mk

Minority Rights Group International (Меж-
дународна група за защита правата на 
малцинствата)
379 Brixton Road, London,
SW9 7DE, UK
tel +44 207 978 9498
fax +44 207 738 6265
email minority.rights@mrgmail.org 
web www.minorityrights.org

Street Kids International (Международна ор-
ганизация за децата на улицата)
38 Camden Street, Suite 201,
Toronto M5V 1V1, Canada
tel +1 416 504 8994
fax +1 416 504 8977
email ski@streetkids.org 
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web www.streetkids.org

Terre des Homme
Ruppenkampstrasse 11a, D-49084
Osnabruck, Germany
tel +49 541 7101 -0
fax +49 541 7072 33
email info@tdh.de 
web www.tdh.de

United Nations Children’s Fund (UNICEF) 
(Детски фонд на ООН — УНИЦЕФ)
3 United Nations Plaza,
New York NY 10017, USA
tel +1 212 326 7000
fax +1 212 887 7465
email netmaster@unicef.org 
www.unicef.org/media/media_fastfacts.html 

UNICEF Innocenti Research Centre on 
Children’s Rights (Изследователски цен-
тър на УНИЦЕФ по правата на децата 
„Иноченти“)
Piazza SS. Annunziata 12
50122 Florence Italy
tel +39 055 20 330
fax +39 055 24 4817
email florence@unicef.org 
web www.unicef-icdc.org

United Nations High Commissioner for Human 
Rights
(UNHCHR) (Върховен комисар на ООН по 
правата на човека)
8-14 Avenue de la Paix, 1211
Geneva 2, Switzerland
tel +41 22 917 9000
email 1503@ohchr.org 
web www.ohchr.org

War Child International (Мрежа от неза-
висими организации в помощ на децата, 
засегнати от войни)
5-8 Anglers Lane, London NW5
3DG, UK
tel + 44 207 916 9276
fax + 44 207 916 9280
email info@warchild.org.uk 
web www.warchild.org

World Bank – Early Child Development (Све-

товна банка – Ранно детско развитие)
1818 H Street, NW Washington,
DC 20433, USA
tel +1 202 473 1000
fax +1 202 477 6391
web www.worldbank.org/children 

World Health Organization (Световна 
здравна организация)
Avenue Appia 20, 1211 Geneva 2,
Switzerland
tel +41 22 791 21 11
fax +41 22 791 31 11
email info@who.int, www.who.int

World Tourism Organisation (Световна ор-
ганизация по туризъм)
Capitan Haya 42, E-28020
Madrid, Spain
tel +34 91 567 8165
fax +34 91 567 8219
email omt@world-tourism.org 
web www.world-tourism.org

2. организации, които работят в сфе-
рата на медиите

Article 19 (Член 19)
6-8 Amwell Street, London EC1R
1UQ, UK
tel +44 207 278 9292
fax + 44207 278 7660
email info@article19.org 
web www.article19.org

Committee to Protect Journalists (Комитет 
за защита на журналистите)
330 7th Avenue, 11th Floor, New
York YK 10001, USA
tel +1 212 465 1004
fax +1 212 465 9568
email info@cpj.org 
web www.cpj.org

European Broadcasting Union (Европейски 
съюз за радиоразпръскване)
Ancienne Route 17A, CH-1218
Grand-Saconnex, Geneva,
Switzerland
tel + 41 22 717 2111
fax + 41 22 747 4000
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email ebu@ebu.ch 
web www.ebu.ch

INDEX on Censorship (Британска органи-
зация, която насърчава свободата на из-
разяване)
6-8 Amwell Street, London, EC1R
1UQ, UK
tel + 44 20 7278 2313
fax + 44 20 7278 1878
email contact@indexoncensorship.org 
web www.indexonline.org 

International Federation of Journalists (Меж-
дународна федерация на журналистите)
IPC-Residence Palace, Bloc
C, Rue de la Loi 155, B-1040
Brussels, Belgium
tel +32 2 235 22 00
fax +32 2 235 22 19
email ifj@ifj.org 
web www.ifj.org

MediaWise Trust (бивша PressWise)
38 Easton Business Centre,
Felix Rd, Bristol BS5 0HE, UK
tel +44 117 941 5889
fax +44 117 941 5848
email train@mediawise.org.uk 
web www.mediawise.org.uk

Young People’s Media Network in Europe and 
Central Asia (YPMN) (Младежка медийна 
мрежа в Европа и Централна Азия)
c/o European Centre for Media
Competence, Bergstrasse 8, D-
45770 Marl, Germany
tel +49 2365 502480
fax +49 12 125 125 21981
email cschuepp@unicef.org

3. избрани уебсайтове

Advocates for Youth (Застъпници на мла-
дежта)

Информационна служба на САЩ; секция 
за сексуалното поведение на младежите

www.advocatesforyouth.org/glbtq.htm

BOES — Children’s Rights Across the World 

(Права на децата по света)

Многоезични връзки към организации по 
правата на децата и развитието им

www.boes.org

Child Helpline International

www.childhelplineinternational.org

Children’s House (Детска къща)

Връзки към експерти в областта на гри-
жите и услугите за деца.

www.child-abuse.com/childhouse 

Children’s Rights Information Network (Ин-
формационна мрежа по правата на деца-
та)

www.crin.org 

Dart Centre for Journalism and Trauma 
Europe (ресурсна мрежа за журналисти, 
които отразяват насилието по света)

www.dartcentre.org/europe 

Defence for Children International (незави-
сима неправителствена организация за 
популяризиране и защита правата на де-
тето)

www.defenceforchildren.org 

Европейски съюз (ЕС) — Програма „Мла-
деж“

Многоезична информация за Европейския 
съюз за младежи 

http://europa.eu.int/comm/youth/index_
en.html 

Every Child (Всяко дете)

Международна благотворителна органи-
зация, която работи в Източна Европа, 
Балканите и Кавказкия регион.

www.everychild.org.uk 

Human Rights Watch

www.hrw.org

International News Safety Institute (Междуна-
роден институт за безопасност на жур-
налистите и служителите в медиите)

НПО за защита на журналистите
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www.newssafety.com 

Internet Watch

Борба със сексуалната експлоатация на 
децата чрез интернет.

www.iwf.org.uk

Internews Network

Организация с нестопанска цел за под-
крепа на независимите медии в новите 
демокрации.

www.internews.org

Медийни дейности и добри идеи от, за и 
с участието на децата (MAGIC)

www.unicef.org/magic

НПО, които работят по въпросите на де-
цата и младежите

www.ngo.org/links/index.htm

Safer Internet Programme (Програма за по-
безопасен интернет)

Инициатива на Европейския съюз по въ-
просите на безопасността в интернет.

www.saferinternet.org/index.asp

World Radio Forum (Световен радио фо-
рум)

www.worldradioforum.org

Youth Guardian Services

Интернет-базирана подкрепа за хомосек-
суални или транссексуални млади хора

www.youth-guard.org
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