
A gyerekek nem
politikai

eszközök!
Vedd észre, ha politikai
célra használják őket!
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Amikor gyereket szerepeltetnek
vagy vonnak be egy kampányba

 

A gyerekek sokféleképpen
válhatnak politikai célok

eszközévé

Amikor a gyerekeket szólítják
meg a politikusok

Amikor egy politikus a saját
gyerekét vonja be, vagy

használja politikai célokra
 

Amikor gyerekeket érintő
kérdéssel kampányolnak



Akkor sem, ha az 

nem szándékos, vagy a

tudatosság hiánya miatt teszik.

hogy a politikusok szeretnék elnyerni
a szavazók bizalmát, szimpátiáját.

OK,

nem
OK,

de ha ezzel átgázolnak a gyerekeken, 
és sértik a jogaikat.



Have a great
day ahead.

Mondunk
példát!



OK nem OK

Amikor gyereket
szerepeltetnek
vagy vonnak be
egy kampányba

csak azt nézi, hogy a szülők beleegyeznek-e
a gyerek részvételébe, és nem keresi a

gyerekek tájékozott beleegyezésétmegmutatni a gyerekeknek, milyen
őket érintő fejlesztéseket

támogatott
meghívja a sajtót, hogy fotózza le gyerekekkel

egy játszótér átadásán

ha szeretné egy politikus ha 

megmutatni, hogy emberközeli és
gyerekbarát

meghívja a sajtót, hogy fotózza le az iskolai
menzán

kampányfilmet forgat, amelyben 
mondatokat ad gyerekek szájába

meghív fiatalokat egy rendezvényre, de
korlátozza, hogy mit mondhatnak el

csak olyan fiatalokat hív meg egy fórumra, akik
számukra kedves intézményekbe járnak

megmutatni, hogy figyel a
gyerekekre

szórakoztatni az embereket
gyereket szerepeltető műsort szervez egy

politikai rendezvényre
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OK nem OK
Amikor egy

politikus a saját
gyerekét vonja

be vagy
használja

politikai célokra

saját gyerekeivel közös képet posztol a
nyilvános oldalán

érzelmileg is megfogni a
választókat

a gyerekei magánéletébe is betekintést enged
a sajátján keresztül

ha szeretné egy politikus ha 

megmutatni a hétköznapi, emberi
oldalát

képes riportot közöl egy bulvárlapban a
gyerekekkel közös nyaralásról

saját lakásában forgat, megmutatja a
gyerekekkel közös intim teret

ott kampányol, ahol szülőként van jelen

ajándékot küld oda, ahová a gyereke jár

megmutatni, hogy fontos számára
a családja

azokat segíteni, megszólítani,
akikhez kötődik

saját gyerekével példálózik egy politikai
program bemutatásánál

megfoghatóvá tenni egy
intézkedést

2



OK nem OK

Amikor a
gyerekeket

szólítják meg a
politikusok

a mesék között is engedi felugrani a politikai
hirdetéseit

széles körhöz eljuttatni a politikai
üzeneteit

mesefigurákkal politizálni

ha szeretné egy politikus ha 

ha egyszerűen, érthetően
kommunikálna a felnőttekkel úgy kommunikál, amit ha egy gyerek csinálna,

büntetne (pl. csúfol, gúnyol)

látszólag a gyerekeknek beszél, de olyan
csatornát választ, ahol őket nem éri el

pártpolitikát rejt egy gyerekeknek fontos
ügybe, anélkül, hogy az átlátható lenne

úgy tesz, mintha a gyerekek kérdéseire
válaszolna, pedig ő találja ki őket

a gyerekeket, fiatalokat is
megszólítani

mozgósítani a gyerekeket,
fiatalokat

a gyerekek számára fontos kérdésekről beszél,
de nem kérdezi meg őketmegmutatni, hogy figyel a

gyerekekre
a cukiság faktor fontosabb, mint a gyerekek

komolyan vétele. pl. óvodás gyerekeket
megkérdezi, a kamaszok és diákképviseletek

kérdéseit figyelmen kívül hagyja

3



megmutatni, hogy fontosak neki a
gyerekek

azért megy egy iskolába, hogy arról
sajtóanyag készüljön

segíteni, gesztusokat tenni ajándékot, repi cuccokat küld gyerekeknek
egy sportegyesületen vagy gyerekotthonon

keresztül



De ami a legrosszabb...

A gyerekek anélkül is politikai célok
eszközévé válhatnak, hogy a

politikusok valójában kapcsolatba
kerülnének velük.  



OK nagyon nem OK

Amikor a
gyerekeket

érintő kérdéssel
kampányolnak a

politikusok

úgy mutat be valamit, mintha az a gyerekek
ötlete lett volna

a gyerekek részvételét
hangsúlyozni

ürügyként használja a gyerekeket

ha szeretne egy politikus ha 

a gyerekek védelméért, érdekeiért
kiállni, és arról vitázni

a gyerekek védelmére fog egy valójában
eltérő célú intézkedést

hamis képet fest a gyerekekről vagy azok egy
csoportjáról

a gyerekeket teszi egy politikai játszma
törésvonalába /küzdőterévé

politikailag fűtött vitát gerjeszt és nem
szakmai vitát folytat a gyerekekről
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Miért nem OK?

Egy gyerek nem eszköz Egy gyerek nem díszlet

Egy gyerek nem valaki tulajdona

Egy gyerek jogokkal bíróállampolgár

Egy gyerek ember, akinek a

méltóságát tisztelni kell



Elvonja a figyelmet és erőforrásokat a
valódi problémáktól.

Azt a hamis illúziót kelti, hogy történik
valami a gyerekek védelme érdekében.
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Ha a politikusok
valótlanul úgy

állítanak be valamit, 
mintha az a gyerekek
érdekében történne,

 
az egyéni, családi és társadalmi

szinten is súlyos károkat okoz.
Megcsúfol mindenkit, aki a gyerekek
védelmére valódi válaszokat keres.

Átgázol a gyerekeken, és súlyosan sérti a
jogaikat.
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 De akinek fontosak a gyerekek,
az tiszteletben tartja a jogaikat.

Akinek fontosak a gyerekek,

az elnyerheti a választók 

bizalmát és támogatását.

 



a magánélete
védelméhez

a véleménye

figyelembevételéhez
a bántalmazás ellenivédelemhez, annakmegelőzéséhez

megérteni, hogy mihezhasználják fel őt és az
arcmását

a kizsákmányolás és
manipuláció elleni

védelemhez

a megfelelő
tájékoztatáshoz,
átláthatósághoz

részt venni az őt érintő
kérdésekben

a fejlődésére káros,
gyűlöletkeltő

tartalmak elleni
védelemhez

a méltósága
tiszteletéhez

az egyenlő
bánásmódhoz

Egy gyereknek 
joga van

a jogai
megismeréséhez



Have a great
day ahead.

Mit tehetsz?



Részvétele célját

mérlegeld:

Mielőtt beleegyezel
a gyereked

részvételébe,
Mi a célja a
gyerekem

részvételének?
 

 Mennyire
releváns ez a

számára?

Kit képvisel a
gyerekem? 

 
Elmondhatja

őszintén a saját
véleményét?

Szeretne részt
venni benne a
gyerekem? 

 
Beleegyezik? 

 
Mi a

motivációja?

Érti, hogy
miben vesz

részt? 
 

Érti benne a
saját szerepét?

Részvétele módját

Milyen garanciák
vannak arra, hogy

a gyerekem
jogait, legjobb

érdekét
figyelembe veszik

a részvétele
során?

Hogyan zajlik a
gyerekem

részvétele? 
 

Mennyire
gyerekbarát az a

folyamat, ahogy őt
bevonják? 

Elég figyelmet,
időt, energiát

szentelnek arra,
hogy a gyerekem
biztonságban és

jól érezze magát? 

 

Hogyan jelenik
meg a

kampányban?



Hogyan hat ez a
gyerekemre most

és a jövőben?
 

 Kerülhet-e emiatt
sérülékeny
helyzetbe? 

 Mennyire önazonos
ez a számára? 

 
(Beleértve a

kampány üzenetét, a
saját szerepét, a
részvételének,

megjelenésének
módját)

Mit üzen a
tartalom a

többi
gyereknek? 

 
Hogyan hat
társadalmi
szinten?

 

Van-e lehetősége
neki és nekünk,

szülőként
meggondolni
magunkat? 

 
Mi történik ekkor? 

Részvétele hatását



tájékozódj:

Ha a gyerekeket érintő
kérdésekkel kampányol

egy politikus,

Kiegészül-e a
végrehajtáshoz

szükséges
feltételekkel
(komolyan

gondolják-e)?

Mit mondanak
róla a 

szakmai
szervezetek?

Milyen
bizonyítékokra

(adatok,
hatásvizsgálatok,

kutatások)
hivatkoznak?

Van-e érdemi
magyarázat és

vita, vagy
egyirányú

politikai
kommunikáció

zajlik?

Céljaiban és
eszközeiben

összhangban
van-e az ENSZ

Gyermekjogi
egyezményével? 

Ki beszél róla?
Az illetékes

szakemberek
képviselik / az

illetékes
szakmai

ágazathoz
tartozik? 

Az erőforrásokat,
a kampányra, a

politikai
kommunikációra,

vagy az
intézkedésekre

fordítják?

Figyelembe
veszik-e a

gyerekek és a
szakmai

szervezetek
véleményét?



odafigyelsz a
témára

Azzal is sokat
tehetsz a gyerekek

jogaiért, ha

Megismered a
gyerekek jogait

és
jogérvényesítő
lehetőségeidet.

Beszélgetsz a
barátaiddal,

családoddal a
gyerekek politikai

kampányokban
való használatáról,

részvételéről.

Kritikusan
gondolkozol,

olvasol,  és
követed a híreket,

tájékozódsz.

Nem
terjeszted
a gyerekek
képmásával

visszaélő
politikai

tartalmakat.

Írsz a
képviselődnek,
vagy a jogsértő
politikusnak, az
őket beengedő

iskolának, küldesz
nekik tájékoztató

anyagot.

Kiállsz a
gyerekek politikai
használata ellen,

ügyelve arra,
azzal te is tiszteld

mások emberi
méltóságát és

jogait.

Figyelembe
veszed a

szavazáskor,
hogy ki

hogyan bánik
a gyerekekkel.

Tudatosítod
saját

attitűdödet,
viselkedésedet,
értékrendedet.
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Gyermekjogi 1x1 politikai kampányok szervezőinek és politikusoknak (Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány)

Irányelv a gyermekek politikai kampányokba való bevonásáról (Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány)

Az Eötvös Károly Intézet és a Történelemtanárok Egyletének közös, Iskola és politika c. projektjének weboldala

A Társaság a Szabadságjogokért tanácsai és aloldala szülőknek, az iskolai, óvodai pártpolitizálás esetén

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek közleménye a gyerekek politikai célú használatáról

Máltai tanulmány és irányelv-tervezet a gyerekek politikai kommunikációban való részvételéről

6

A választó bizottságokhoz benyújtható kifogás minta (Eötvös Károly Intézet)
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Tudj meg többet!

https://hintalovon.hu/wp-content/uploads/2020/06/gyermekjogi-1x1-1.pdf
https://hintalovon.hu/wp-content/uploads/2021/01/gyermekjogi_ira%CC%81nyelv_politikusoknak-1.pdf
http://iskolaespolitika.hu/
https://ataszjelenti.blog.hu/2019/09/18/ezt_tedd_ha_a_gyerekedet_kampanydiszletnek_hasznaljak
https://valasztasz.tasz.hu/ep-ne-hagyd-hogy-gyermeked-iskolajaban-vagy-az-ovodajaban-partpolitizaljanak/
http://www.ajbh.hu/kozlemenyek/-/content/qzyKPkTyQAvM/a-gyermekek-ne-legyenek-a-partpolitika-diszletei-eszkozei-az-alapveto-jogok-biztosa-es-helyettesei-kozos-kozlemenye
https://tfal.org.mt/en/publications/Documents/Minors%20in%20Advertising%20and%20During%20Election%20Campaigns.pdf
https://tfal.org.mt/en/professionals/PublishingImages/Pages/Documents/The%20Participation%20of%20Minors%20in%20Political%20Communication,%20Election%20Campaigns%20and%20Referenda.pdf
https://tfal.org.mt/en/professionals/PublishingImages/Pages/Documents/The%20Participation%20of%20Minors%20in%20Political%20Communication,%20Election%20Campaigns%20and%20Referenda.pdf
http://www.ekint.org/maganszfera-adatvedelem/2018-03-04/politikai-pedofilia-a-valasztasi-bizottsaghoz-benyujthato-kifogas-mintat-keszitett-az-eotvos-karoly-intezet



