Aceasta este versiunea prietenoasă a documentului oficial numit

Comentariul general al Comitetului pentru Drepturile Copilului
nr. 25 (2021) care stabilește drepturile copiilor în mediul
digital. El explică drepturile copiilor prin propriile lor cuvinte.

Cu propriile noastre
cuvinte:
Drepturile copiilor în
lumea digitală
Cu peste 30 de ani în urmă (1989), Organizația Națiunilor
Unite a scris Convenția privind drepturile copilului pentru a
stabili libertățile și protecția pe care țările trebuie să le acorde
copiilor și tinerilor cu vârsta sub 18 ani.
S-a întâmplat în același an când a fost inventat world wide web.
Asta înseamnă că oamenii care au scris Convenția nu aveau nicio
idee despre schimbarea pe care tehnologia digitală o va aduce în
viața tinerilor.
Acum, Comisia pentru Drepturile Copilului, care are grijă de
Convenție, a scris modul în care copiii ar trebui tratați în lumea
digitală. Această versiune mai scurtă a fost scrisă de tineri cu
vârste cuprinse între 11 și 17 ani pentru a ușura înțelegerea de
către alți tineri.

Știai că?
Convenția ONU privind Drepturile
Copilului este cel mai ratificat acord
din istorie:196 de țări.

Introducere
Copiii din întreaga lume doresc și trebuie să utilizeze internetul
și serviciile digitale pentru școală, divertisment, pentru a obține
informații și pentru a fi în contact cu familiile și prietenii. Ei vor
un astfel de mediu corect și sigur.

Principii generale
Sunt patru principii ale drepturilor copilului:
Nediscriminarea
Copiii trebuie protejați de discriminare și tratați corect indiferent
cine ar fi ei.
Interesul superior al copilului
Atunci când se ia orice decizie, adulții – inclusiv guvernele și
companiile – trebuie să facă, mai degrabă, ceea ce este mai bine
pentru copii decât pentru ei înșiși.
Supraviețuire și dezvoltare
Copiii trebuie sprijiniți să devină ceea ce vor ei să fie, fără vreun
amestec dăunător.
Respectarea opiniilor copiilor
Copiii au opinii care trebuie luate în considerare în toate domeniile
de interes pentru ei.

Nu toți copiii sunt la fel. La vârste diferite, copiii au nevoi diferite și libertăți diferite.
Pe măsură ce cresc ei obțin mai multă înțelegere și experiență, astfel încât ar trebui
să fie în măsură să facă și să vadă o gamă mai largă de lucruri - experții numesc
acestea capacități în evoluție . Lumea digitală trebuie să țină cont de asta.
Lumea digitală trebuie să ia în considerare vârstele copiilor atunci când se
asigură de nevoile lor.

Cum ar trebui făcut acest lucru:

Protejați în online drepturile copiilor.

Faceți reguli care să sprijine drepturile copiilor în online.

Asigurați-vă că toată lumea înțelege regulile, inclusiv funcționarii,
companiile, părinții, profesorii și copiii înșiși.
Ascultați-i pe copii când au o problemă.

Opriți afacerile care pun profitul mai presus de drepturile copiilor.

Asigurați-vă că există consecințe pentru organizațiile sau
persoanele care încalcă regulile.
Asigurați-vă că copiii știu și înțeleg ce măsuri au fost luate.

Băiat, 13 ani, Nepal:

Prin intermediul tehnologiei
digitale putem obține informații
din întreaga lume stând într-un
colț al camerei.
Copiii au dreptul la informare, libertate și intimitate
Accesarea informațiilor
Informațiile pe care copiii le găsesc online trebuie să fie adevărate,
relevante și ușor de găsit, cu excepția cazului în care sunt susceptibile
de a le provoca un rău.
Libertatea de exprimare
Copiii trebuie să poată spune ceea ce gândesc, dar copiii, companiile
și alte persoane nu trebuie să răspândească minciuni sau să-i atace
pe alții.
Libertatea de gândire
Companiile și alte persoane nu trebuie să împingă copiii să facă lucruri
pentru bani sau la cererea altora.
Libertatea de asociere
Copiii doresc să se întâlnească și să petreacă timp cu prietenii lor și
să se bucure de a fi parte a comunității lor în orice mediu. Guvernele
sau companiile nu ar trebui să împiedice asta, decât pentru motive
de siguranță.
Intimitate
Copiii trebuie să aibă intimitate pentru a acționa și a crește în modul
în care doresc; aceasta privește părinții, școala, guvernul,
companiile și alți copii.
Înregistrarea nașterii
Pentru a face parte din comunitatea lor, copiilor li se poate cere să
își dovedească identitatea online. Identitățile online nu trebuie
utilizate în moduri neloiale sau care să atace intimitatea sau alte
drepturi ale unui copil.

Fată, 17 ani, Maroc:

De obicei ne cunoaștem
majoritatea drepturilor în
viața reală, dar nu vorbim
prea mult despre drepturile
noastre în lumea digitală.

Violența împotriva copiilor
Copiii au dreptul la protecție împotriva violenței, inclusiv a violenței
politice, a încurajării la auto-vătămare, a tulburărilor de alimentație
și a sinuciderii, a bullying-ului și a imaginilor cu violența sexuală
sau contactul sexual cu adulți. Copiii au nevoie de linii de asistență
și locuri de unde să obține ajutor atunci când au nevoie.
Viața de familie
Guvernele nu trebuie să presupună că toți copiii au familii sau sprijin.
Ele trebuie să se asigure că lumea digitală are grijă de nevoile copiilor
încă de la început și că familiile și îngrijitorii sunt sprijinite pentru a
putea la rândul lor sprijini copiii.
Copiii cu dizabilități
Guvernele și companiile trebuie să se asigure că
persoanele cu dizabilități sunt în stare să intre în lumea digitală.
Subtitrările și suportul vocal, precum și orice alt ajutor de care ar
putea avea nevoie, trebui să fie cuprinse mai degrabă în setările
normale, decât să trebuiască a fi căutate și activate.
Sănătate și bunăstare
Informațiile privind sănătatea trebuie să fie exacte, iar serviciile de
sănătate trebuie să fie private și confidențiale. Nu ar trebui să fie
permis niciun serviciu digital care să interfereze cu bunăstarea
copilului. Guvernele ar trebui să se asigure că copiii nu sunt
expuși la dezinformare privind sănătatea.
Educație, joacă și odihnă
Instrumentele digitale pot face educația mai distractivă și mai
eficientă, dar astea trebuie să respecte intimitatea copiilor și să
sprijine educația în mod corespunzător. Copiii doresc să
înțeleagă cum funcționează lumea digitală și cine beneficiază
de ea.
Copiii vor să se joace în lumea digitală și să vadă oamenii față
în față.
Companii și guverne
Afacerile online trebuie să fie corecte, clare și să cu aceleași
standarde ca și cele offline. Informațiile personale ale copiilor,
inclusiv fotografiile, conversațiile private, videoclipurile sau
comentariile lor, nu pot fi folosite de alte persoane pentru a face
bani.

Copiii de vârste diferite în situații diferite din întreaga lume merită aceleași protecții.
Serviciile digitale trebuie să fie accesibile tuturor copiilor și să fie disponibile în
toate limbile pe care le vorbesc copiii. Guvernele trebuie să se asigure că toți copiii
și adulții știu despre drepturile copiilor în lumea digitală.

Explicații de context:
În ultimul an, Fundația 5Rights a sprijinit Comitetul pentru Drepturile
Copilului pentru a stabili modul în care trebuie văzute în online
drepturile copiilor.
Acest lucru a implicat sfătuirea cu sute de experți, din multe țări, și a
luat mai multe luni. A implicat, de asemenea, solicitarea opiniilor a
sute de copii și tineri din 27 de țări.
În același timp cu stabilirea drepturilor copiilor pentru guverne în
Comentariul general nr. 25 (2021) cu privire la drepturile copiilor în mediul
digital, noi credem că este important pentru copii ca ei să aibă o versiune întrun limbaj care să le placă și să fie pe înțelesul lor. Toate gândurile și
sugestiile lor sunt în acest document, dar ei au vrut ca în mod special
să atragă atenția asupra următoarelor puncte.
→ Copiii au nevoie și doresc acces la lumea digitală.
→ Guvernele trebuie să fie responsabile pentru protejarea
drepturilor copiilor online.
→ Părinții trebuie sprijiniți pentru a înțelege lumea digitală.
→ Ei au spus, de asemenea, că a fost fantastic că a existat o
versiune a ceva despre ei care a fost scris de către și pentru
tineri și au sugerat că acest lucru ar trebui să fie făcut mai des.
5Rights este foarte recunoscătoare copiilor și tinerilor care au ajutat
la scrierea acestui document - suntem foarte mândri de el și sperăm
că și voi sunteți.

Fată, 12 ani, Croația:

Tehnologia este foarte
importantă și va continua să fie
în viitor... Lumea merge înainte
și noi trebuie să facem la fel.

Construirea lumii digitale
pe care tinerii o merită
5rightsfoundation.com

info@5rightsfoundation.com
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