
                          

 

 

 

 

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Consolidarea capacităţilor instituţiilor publice  
şi ale mass-media de abordare etică a problemelor ce ţin de drepturile copilului”,  

implementat de Asociaţia Presei Independente (API) cu suportul financiar al UNICEF-Moldova 

Masa rotundă 

„Respectarea drepturilor copiilor 
în buletinele de ştiri ale instituţiilor mass-media audiovizuale” 

 
Recomandări pentru instituţiile mass-media: 

 

1. La realizarea subiectelor cu implicarea copiilor este primordial să se ia în calcul cu mai 
multă responsabilitate necesitatea de a acţiona în interesul superior al copilului, care ar 
trebui să prevaleze în faţa altor raţiuni de a difuza un material, cum ar fi menţinerea 
audienţei, suscitarea curiozităţii sau alte interese ale adulţilor, fie ele şi nobile. 

2. Relatând despre cazuri dramatice, nenorociri, suiciduri, abuzuri, nu este suficient a 
procesa electronic imaginile copiilor victime; în aceste cazuri, trebuie aplicate măsuri de 
protecţie a identităţii şi faţă de rudele victimelor, şi pentru localitatea sau adresa unde 
s-a produs cazul, în interesul superior al copilului victimă. 

3. Se recomandă evitarea intervievării copiilor care au trecut prin experienţe şocante, 
negative, chiar dacă miza reportajului este alertarea părinţilor şi/sau a celor în a căror 
responsabilitate se află viaţa copiilor, iar secvenţele cu copilul suferind sensibilizează 
puternic spectatorul. Intervievarea unui copil în situaţie de suferinţă sporeşte riscul ca 
această suferinţă să fie prelungită şi accentuată.   

4. Jurnaliştii trebuie să evite utilizarea unor detalii stereotipizate în raport cu oamenii care 
sunt diferiţi de alţii, fie că ne referim la etnie, religie, gen sau culoare, tratând această 
informaţie cu multă precauţie, responsabilitate şi profesionalism. 

5. În relatarea unor circumstanţe jenante sau defavorabile în care sunt surprinşi copiii şi nu 
numai, este necesar de a evita orice referinţă la etnie, acesta fiind un detaliu irelevant.   

6. Jurnaliştii trebuie să evite să dea verdicte sau să califice unele fapte de abateri de la lege 
înainte de decizia definitivă a instanţelor abilitate. 

7. Solicitând opinia specialiştilor, e bine să fie adresate întrebări concrete şi clare, la 
subiect, să se insiste ca aceştia să recurgă la un limbaj accesibil publicului larg, iar dacă 
sunt utilizaţi termeni de specialitate, aceştia ar trebui explicaţi de către jurnalist.  

8. În relatările despre accidente şi crime trebuie să ţinem cont de normele bunului-simţ, 
reflectate în Codul deontologic al jurnalistului: „4.5 Jurnalistul nu furnizează publicului 
detaliile morbide ale crimelor, accidentelor şi catastrofelor naturale sau detaliile privind 
tehnicile suicidare. Aceleaşi reguli se aplică şi materialelor vizuale (fotografii, materiale 
video)”, cel puţin în cadrul buletinelor din prime-time. Cei care ţin neapărat să pună 
accentul pe informaţiile şocante şi insolite, trebuie să deplaseze acest tip de ştiri după 
ora 22.00.  


