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A média hatása a gyermekekre és fiatalokra
IV. Nemzetközi Médiakonferencia
KÖZÖS NYILATKOZATA
Figyelemmel arra, hogy a médiatartalmak közlésének/átvitelének és elérésének új eszközei és
módjai jelentôs változásokat hoznak a gyerekek és a média kapcsolatában,

Köszönjük az
Országos Rádió és Televízió Testületnek,
hogy lehetôvé tette e könyv kiadását.

– figyelemmel arra, hogy a küszöbön álló digitális átállás a gyermekek számára is a médiafogyasztás új lehetôségeit és új kockázatait hordozza, amelyre a szabályozásnak is
megfelelôen reagálnia kell,
– továbbá figyelemmel arra, hogy az európai szabályozási környezet is jelentôs változáson
ment keresztül az új audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv elfogadásával,
amelyet a közeli jövôben a magyar jogrendszerbe is be kell építeni,
– összegezve a konferencia tanulságait,
– a konferencia résztvevôi az alábbi nyilatkozatot teszik, amelyet az új médiaszabályozás
és a Nemzeti Audio vizuális Médiastratégia (NAMS) kialakítása során ajánlanak
figyelembe venni:

NEMZETKÖZI GYERMEKMENTÔ SZOLGÁLAT
I. Védelem
1. A médiatörvény és a NAMS tervezeténél figyelembe kell venni a gyermek-, ifjúság- és
családvédelmi feladatokat.
2. Elengedhetetlen, hogy a szabályozás felülvizsgálata során a gyermekek védelmének olyan
szabályrendszere alakuljon ki Magyarországon, amely valamennyi médium tekintetében – az
írottól a digitálisig– megfelelô biztonságot nyújt a gyermek- és fiatalkorú felhasználóknak.
3. A szabályozónak meg kell találnia azokat a (mûszaki, intézményi, eljárási) megoldásokat,
amelyekkel az újfajta médiatartalmak fogyasztása is kockázatmentessé tehetô a gyermekek
számára.
4. Kívánatos, hogy Magyarországon is valóban hatékony önszabályozó mechanizmusok
mûködjenek, amelyek eredményeire az állam szabályozó tevékenysége során megfelelôen
építhet.
II. Értékteremtés
5. Szükségesnek tartjuk, hogy a jövôben elfogadásra kerülô törvények és rendeletek alkalmazzák
a pozitív diszkrimináció elvét, és mind anyagilag, mind az eljárási szabályokban támogassák az egyetemes kultúrával, egészség- és környezetvédelemmel, valamint az oktatással kapcsolatos tartalmakat.
6. Kiemelten fontos, hogy a gyermekek fejlôdését elôsegítô, számukra hasznos, magas
minôségû tartalmak széles választéka legyen elérhetô a hazai nézôk, felhasználók számára.
Ez az igény különös súllyal jelenik meg az újfajta tartalomszolgáltatások – így például az
internetes és telekommunikációs tartalmak – esetében.

7. Elengedhetetlen, hogy a közszolgálati mûsorszolgáltatók megfelelôen járuljanak hozzá e célkitûzés teljesítéséhez.
8. Feltétlenül szükséges, hogy a szabályozó megfelelô forrásokat különítsen el
a gyermekek számára ajánlható, magas színvonalú médiatartalmak elkészítésének és bemutatásának elôsegítésére.
III. Felkészítés
9. Miután a médiamûveltség a médiaértésen túl a médiához való hozzáférést
és a használat készségének elsajátítását is jelenti, ezért ezen összetevôk
fejlesztésének támogatását szorgalmazzuk.
10. Szükségesnek tartjuk azt, hogy a tudatos médiahasználatra nevelés ne
csak a középfokú oktatás szintjén mûködjön, hanem a szocializáció
szempontjából fogékonyabb periódusban levô, fiatalabb korosztályra is
terjedjen ki.
11. Szükségesnek tartjuk az oktatók/nevelôk mellett a szülôk orientálását,
tájékoztatását és képzését is abból a célból, hogy a gyermekek helyes médiahasználatával és médiaértésével kapcsolatos feladataikat el tudják látni.
12. Szükségesnek látjuk azoknak a kezdeményezéseknek a feltérképezését
és támogatását, amelyek alternatív lehetôségeket dolgoznak ki a médiamûveltség elôsegítésére, terjesztésére.
IV. Gyakorlati lépések
– Javasoljuk, hogy a szülôk, gyermekeik óvodai- iskolai rendszerbe lépésének
elsô heteiben kapjanak általános tájékoztatást a gyermekek médiahasználati
szokásairól és a média gyerekekre gyakorolt hatásáról.
– Az óvó-, tanító- és tanárképzésben legyen tantárgyi blokk a média szerepérôl,
melyben a leendô pedagógusok megismerkedhetnek a média mûködési
mechanizmusaival és a gyermekek életére, fejlôdésére gyakorolt hatásaival.
– A gyermekek és a fiatalok egészséges fejlôdése érdekében elengedhetetlennek látjuk a felnôtt korosztály médiával kapcsolatos tájékozottságának és
mûveltségének fokozását. Ennek érdekében javasoljuk minél nagyobb
számú társadalmi célú reklám készítését és elhelyezését az országos médiumokban.
– Javasoljuk a szabályozást megalapozó és a felkészítést elôsegítô kutatások
támogatását és kiterjesztését (különös tekintettel az újfajta médiaszolgáltatásokra, az internetre, a telekommunikációra és a videojátékokra).
– Javasoljuk, hogy a Médiatörvényben megfogalmazott filmtámogatási
rendszer mintájára a szolgáltatók bevételeik törvényben rögzítendô arányát
fordítsák a tudatos médiahasználat kialakítására.
– Szükségesnek látjuk, hogy a fent megfogalmazott javaslatokhoz dolgozzanak ki egyértelmû indikátorokat, és ezek alapján az egész folyamatot
rendszeres auditálásnak vessék alá.
Balatonalmádi, 2007. december

