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I. AZ IRÁNYELVRŐL
Mi a célja?
Az irányelv lefekteti a gyerekek politikai kampányba való bevonásának szabályait.
Célja, hogy:
irányt mutasson a pártpolitika résztvevőinek,
megelőzze a gyerekek pártpolitikai célú használatát, valamint
elősegítse a gyermekjogok érvényesülését és helyreállítását.
Az önszabályozást támogatja, és erősíti a választópolgárok és a közvélemény bizalmát
az etikus politikai magatartás iránt. Az irányelv betartása alapot teremt a gyerekek
érdemi, valódi részvétele számára a helyi és országos döntéshozatalban.

Kire érvényes?
Az önszabályozást támogatja, és erősíti a választópolgárok és a közvélemény bizalmát
az etikus politikai magatartás iránt. Az irányelv betartása alapot teremt a gyerekek
érdemi, valódi részvétele számára a helyi és országos döntéshozatalban.

Mit vállalunk az irányelv beépítésével?
A politikai tevékenységet végző személyek és szervezetek az irányelv elfogadásával:
magukra nézve kötelezőnek fogadják el az irányelvben foglaltakat,
elismerik egyéni és szervezeti felelősségüket annak betartására és
előmozdítására,
aktívan tesznek az irányelv végrehajtásáért, és
ösztönöznek másokat annak betartására.

Az irányelv hatásköre
Az irányelv nem helyettesíti vagy korlátozza a pártok saját etikai kódexét vagy más
területi előírásokat. Összhangban van az érvényes jogi előírásokkal, beleértve a
kampánytevékenységre vonatkozó és a választási törvényeket.
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II. MINIMUMSZABÁLYOK
Tiszteljük a gyerekek jogait
A gyerek- vagy családbarát program hiteles képviseletéhez alapvető, hogy a politikai
kampányok során tiszteletben tartsuk a gyerekek jogait. Biztosítjuk, hogy a gyerekek
nem válnak politikai céljaink eszközeivé.

Megkülönböztetés nélkül kezeljük őket
Nem alkalmazunk megkülönböztetést a gyerekeknek vagy szüleiknek politikai vagy
más véleménye, származása vagy bármely más jellemzője szerint, és tartózkodunk a
saját családunk bevonásától is.

Figyelembe vesszük a gyerekek korát, érettségét
Elismerjük, hogy a gyerekek politikai kampányokban való tájékozott, önkéntes
részvétele feltételezi a gyerekek korának és érettségének megfelelő szintjét. Ezért
semmilyen körülmények között nem vonunk be 14 éven aluli (cselekvőképtelen)
gyerekeket politikai kampányokba és kommunikációba.

Nem használjuk díszletként a gyerekeket
Elismerjük, hogy a gyerekek politikai kampányokban való részvétele akkor valódi, ha
azt a gyerekek véleményére való odafigyelés motiválja. Biztosítjuk, hogy nem
használunk gyerekeket díszletként, és tartózkodunk minden olyan gyerekekkel közös
tevékenységtől, ahol a gyerekek részvételének alapja nem tartalmi (a tudásukra vagy
tapasztalatukra való odafigyelés, állampolgári nevelésük támogatása), hanem az
életkoruk, a státuszuk, könnyű elérhetőségük vagy anyagi szempontok által vezérelt.

Nem befolyásoljuk a gyerekeket
Az irányelv részesei elismerik, hogy a gyerekek nem célcsoportjai a választási
kampányoknak. A gyerekek manipulációjára alkalmas tevékenységek összes formája
tiltott. Elítéljük a gyerekek közvetett (például az iskola vagy szülő általi) vagy
közvetlen módon történő befolyásolását politikai érdekek, például szavazatszerzés
céljából.
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Betartjuk a fotózás szabályait
Tekintetbe vesszük, hogy minden alkalom, amikor egy politikus gyerekekkel
találkozik, és erről a nyilvánosság számára elérhető felvétel készül,
kampánytevékenységnek minősül, mely a hatályos szabályozás szerint bírság
kiszabását vonja maga után. Nem készítünk ezért képeket, videókat gyerekekkel, és
azok nyilvánosságra hozatalát nem támogatjuk.
Tiszteletben tartjuk a gyerekek magánéletének védelmét. Nem használjuk
jogosulatlanul a gyerekek személyes adatait és képmását. Nem készítünk és osztunk
meg olyan felvételt sem online, sem offline, amihez nem adta minden érintett gyerek a
tájékozott, önkéntes és specifikus, kifejezett hozzájárulását. Amennyiben a gyerek 14
éven aluli, ez akkor sem megengedett, ha egyébként a gyerek vagy a törvényes
képviselő ehhez hozzájárulását adja. Nem használjuk fel továbbá képmegosztó oldalak
gyerekeket ábrázoló felvételeit, különösen ha a gyerek feltételezhetően 16 éven aluli.

Tiszteljük a gyerekek véleményét
Tiszteletben tartjuk a gyerekek polgári jogait, beleértve azt, hogy részt vehetnek az
őket érintő helyi vagy közéleti kérdésekben. Figyelembe vesszük a gyerekek
érdekérvényesítő tevékenysége és a pártpolitikai tevékenység közötti különbséget.
Elismerjük, hogy a gyerekek kollektíven kifejezett véleménye pártpolitikai
szimpátiától függetlenül is megjelenik, és nem teszünk olyan nyilatkozatot, mely azt
összemossa saját vagy más politikai nézetével. A gyerekek pártfüggetlen közéleti
érdeklődését és véleményét tiszteljük, támogatjuk.

Tiszteljük a gyerekek méltóságát
Semmilyen módon nem kommunikálunk a gyerekekkel kapcsolatban olyat, ami sérti a
méltóságukat. Kerüljük a gyerekek negatív színben való feltüntetését, és
tartózkodunk az ellenséges vagy gyűlöletkeltésre alkalmas nyelvezettől és vizuális
megjelenítéstől.

Az óvodákba, iskolákba nem viszünk pártpolitikát
Tiszteletben tartjuk, hogy az óvodákban és az iskolákban nincs helye a
pártpolitikának. Közoktatási intézményeket kampányidőszak alatt nem látogatunk;
és máskor is csak akkor fogadunk el meghívásokat, ha biztosított, hogy az az
állampolgári nevelés támogatásáról szól, és nem használható fel saját politikai
tevékenységünk népszerűsítésére.
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Ennek része, hogy a gyerekek számára releváns kérdésekről beszélünk saját
prioritásaink helyett, a gyerekek kora és érettsége lehetővé teszi a téma tárgyalását,
és nem készül a látogatásról a nyilvánosság számára sem képi, sem szöveges
beszámoló. Meg kell győződni arról is, hogy a programon való részvétel mindenki
számára önkéntes, és fel kell hívni a közoktatási intézmények figyelmét azokra a
preventív lépésekre, amelyekkel csökkenthető annak a kockázata, hogy pártpolitikai
elköteleződés látszatát keltsék.

Nem ajándékozunk
Vállaljuk, hogy nem küldünk vagy adunk semmilyen – különösen politikai üzenettel
ellátott – ajándékot gyerekeknek, szüleiknek, köznevelési alkalmazottaknak vagy
kínálunk számukra más előnyöket, kivéve, ha az anonim és hozzájuk nem köthető.
Nem fogadunk el mi sem gyerekektől, szervezeteiktől, szülőktől és köznevelési
intézményektől ajándékot vagy köszöntést.

III. TOVÁBBI BIZTOSÍTÉKOK
Alapos mérlegelés és előkészítés előzi meg a
gyerekek bevonását
Biztosítjuk, hogy a gyerekek politikai kampányokba való bevonását alapos mérlegelés
és gondos előkészítés előzi meg. Minden esetben egyedileg azonosítjuk a gyerekek
részvételének, illetve a gyerekeket érintő politikai tevékenységnek lehetséges
következményeit. Meggyőződünk arról, hogy az nem ellentétes a gyerekek jogaival,
és erősíti a saját életében kompetens, jogokkal rendelkező állampolgárok képét.

Gyártási terv készül a gyerekek bevonásáról
Vállaljuk, hogy előzetesen részletes gyártási tervet készítünk a gyerekek
bevonásával készülő politikai tartalomról. A gyártási terv kitér az alábbi
szempontokra: gyerekvédelmi szempontok, gyártás körülményei és tartalma.
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Felmérjük a gyermekvédelmi szempontokat
Szükséges-e a gyerek megjelenítése?
Mi a bevonás célja?
Milyen gyerek(ek) részvétele indokolt?
Hogyan jelenjen meg a gyerek?
Mi az ábrázolás módja?
Hogyan hat az a benne szereplő gyerekre most és a jövőben?
Mit üzen a tartalom a többi gyereknek?
Hogyan hat a tartalom társadalmi szinten?

Tekintettel vagyunk a gyártás körülményeire és
tartalmára
A gyártási terv részletezi a gyártás pontos tartalmát és körülményeit. Biztosítani kell,
hogy:
A gyerekek a számukra releváns kérdésekben vegyenek részt, a saját
tudásuknak, tapasztalataiknak, kompetenciájuknak megfelelően.
A kiválasztás során egyenlő lehetősége legyen minden gyereknek a részvételre.
A gyártás gyerekbarát körülmények között (pl. megfelelő idő, komfortos
helyzet, érthető nyelvezet) történjen, a gyerekek véleményét és méltóságát
figyelembe véve.
Megfelelő felkészítést kapjanak a gyerekek szerepük önazonos és felelős
betöltéséhez.
Mindvégig a gyerekek fizikai és érzelmi biztonságát vegyék elsődlegesen
figyelembe. Ezt speciális panaszmechanizmus is támogassa.
A gyerekekkel kapcsolatba kerülő személyek felkészítése és képzése megfelelő
hangsúlyt kapjon.
Lehetősége legyen a gyerekeknek a visszajelzésre, akár névtelenül is.
A gyerekeket tájékoztassák részvételük eredményeinek felhasználásáról,
értelmezéséről.
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Megfelelő erőforrást biztosítunk a gyerekek
bevonásához
Elismerjük, hogy a gyerekek politikai kampányokban való valódi részvétele megfelelő
anyagi, humán és időbeli erőforrást igényel; és elkötelezettek vagyunk abban, hogy
csak annak biztosítása mellett vonunk be gyerekeket politikai tevékenységbe.

Szakmai támogatás mellett vonunk be gyereket
Minden résztvevő gyerek esetében meg kell győződni arról, hogy az adott gyerek
részvétele az adott politikai tartalomban nem káros rá nézve. A gyártás előkészítése
és lebonyolítása során mindvégig együttdolgozunk egy megfelelő tapasztalattal
rendelkező szakemberrel vagy szervezettel (pszichológus, gyermekjogi vagy
gyermekvédelmi szakember, szociális munkás, tanácsadó). A szakemberek egyedi
vizsgálata alapján nyilatkoznak arról, hogy az adott gyártási terv mellett az adott
gyerek részvétele elfogadható-e vagy nem, és javaslatokat tehetnek a gyerek legjobb
érdekének érdekében. A szakértői vélemény alapján a gyerekkel, a törvényes
képviselőjével és a szakemberekkel közösen döntünk a gyerek részvételéről. A
szakmai támogatást az elkészült, még nem nyilvános tartalommal kapcsolatban is
igénybe vesszük.

Biztosítjuk az önkéntes, tájékozott beleegyezés
feltételeit
Biztosítjuk, hogy a gyerekek politikai kampányokba való bevonása átlátható célok és
eszközök mentén, önkéntes és tájékozott beleegyezéssel történjen. A gyártási tervet
a gyerekkel és törvényes képviselőjével is meg kell ismertetni. Biztosítani kell, hogy
minden gyerek korának és érettségének megfelelő módon, előzetesen megismerhesse
a részvétele és a politikai tartalom célját, a gyártás menetét, a felhasználás módját,
lehetséges hatásait, a vonatkozó jogait és a panaszkezelési módokat. Az
együttműködés kereteiről írásos megállapodást kell kötni, a törvényes képviselő
előzetes tájékoztatásával és aláírásával.
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IV. AZ IRÁNYELV
VÉGREHAJTÁSA
Kijelölünk egy gyermekvédelmi bizottságot
A hatékony önszabályozás előmozdítása érdekében létrehozunk vagy kijelölünk egy
gyermekvédelmi bizottságot, aki felelős az irányelv betartásáért.

Biztosítjuk a panaszok kivizsgálását
Megbízzuk a gyermekvédelmi bizottságot, hogy gyermekjogi szakemberek
közreműködésével dolgozza ki az irányelv hatáskörére tartozó panaszkezelési
mechanizmust. Biztosítjuk, hogy azt mindenki megismerje, és nyilvánosan is
hozzáférhető legyen. Elköteleződünk amellett, hogy haladéktalanul jelentünk minden
olyan magatartást, ami ellentétes az irányelv rendelkezéseivel. A jelzéseket
felelősen, annak célja szerint használjuk. A gyermekvédelmi bizottság minden gyanút
komolyan vesz, megfelelően dokumentál, és megteszi a jogszabályokban, illetve saját
saját fegyelmi és etikai rendjében előírt lépéseket. Az eljárások kimeneteléről
visszajelzést kap a jelzést tevő személy, a jelzéssel érintett gyerek és családja,
valamint a szervezet közössége is.

Rendszeresen felülvizsgáljuk az irányelvet
A gyermekvédelmi bizottság rendszeres visszajelzést ad az irányelv érvényesüléséről
a megfelelő szervezeti fórumon, és megszervezi annak időszakos felülvizsgálatát.
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V. ALAPELVEINK
1. A gyerekek védelme és legjobb érdekének érvényesülése minden esetben
elsőbbséget élvez.
2. Mindig tisztelni kell a gyerekek ENSZ Gyermekjogi egyezményében
felsorolt jogait. Minden esetben a törvényi előírásoknak megfelelően kell
eljárni.
3. Elfogadhatatlan a gyermekek jogaival való visszaélés bármely formája.
Mindent meg kell tenni annak megelőzésére és a jogsértéssel okozott kár
helyreállítására.
4. A gyerekek bármilyen politikai tevékenységben való részvételének
összhangban kell lennie
az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának a
gyermekrészvételre vonatkozó etikai alapelveivel (tájékozottságon,
önkéntességen és tiszteleten alapuló, releváns, gyerekbarát, biztonságos,
megkülönböztetés nélküli, képzéssel támogatott és elszámoltatható).
5. Az irányelvet hozzáférhetővé kell tenni mindenki számára, és biztosítani
kell, hogy az irányelv részesei és a velük kapcsolatba kerülők
megismerhessék, és magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

VI. DEFINÍCIÓK
Gyerek: Minden 18 éven aluli személy
Politikai kampány: bármely, politikai párt vagy politikai üzenet
közvetítése érdekében végzett tevékenység, esemény vagy megjelenés,
amiben a politikus érdeke az elsődleges.
Politikai tartalom: pártokkal, politikai szervezetekkel, politikai
érdekképviselettel és politikusokkal kapcsolatos hirdetések, beleértve a
politikai kommunikáció és választási kampányok során használt
audiovizuális, nyomtatott vagy online médiát.

