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DECLARAŢIE COMUNĂ PRIVIND "PROTECŢIA MINORILOR"
FORUMUL AUTORITĂŢILOR DE REGLEMENTARE DIN ŢĂRILE MĂRII NEGRE (BRAF),
Având în vedere Convenția Națiunilor Unite din 1989 cu privire la Drepturile Copilului, care subliniază că
"nici un copil nu va fi supus interferenţei arbitrare sau ilegale asupra intimităţii, familiei, sau corespondenţei sale,
nici atacurilor ilegale asupra onoarei şi reputaţiei lui";
Reamintind Convenția Europeană din 1989 cu privire la Televiziunea Transfrontalieră, care accentuează că
"serviciile de programe audiovizuale, care sunt susceptibile de a afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a
copiilor trebuie să nu fie programate atunci când acestea pot fi vizionate de către copii";
Luând în considerare Directiva Uniunii Europene din 2007 cu privire la serviciile Media din cadrul
audiovizualului, care autorizează "statelor membre să asigure măsuri corespunzătoare ca televiziunea care difuzează
servicii de programme şi serviciile mass-media audiovizuale la cerinţă furnizate de furnizorii de servicii mass-media
sub jurisdicția lor, care pot afecta în mod grav dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor, să fie disponibile
astfel încât să se asigure că minorii în mod normal, nu vor auzi sau vedea astfel de servicii. În plus, atunci când astfel
de programe sunt difuzate în formă necodată, Statele Membre trebuie să se asigure că acestea sunt precedate de un
avertisment acustic sau identificate printr-un simbol vizual pe toată durata acestora";
Accentuînd Declaraţia Comună BRAF, adoptată la 30 iunie 2008, care îşi exprimă scopul său principal : de
a efectua schimb de opinii şi informaţii, de a face recomandări pentru cooperările şi coordonările viitoare, de a
dezvolta şi de a adopta principii etice şi culturale comune şi standarde pentru ţările independente, obiective şi
responsabile care fac parte din Cooperarea Economică a Mării Negre (BSEC), care trebuie să conţină dispoziţii
pentru protecţia drepturilor şi a demnităţii omului, confidenţialităţii individuale, protecţia copiilor, libertatea de
exprimare, libera circulaţie a ideilor, diversitatea de expresii culturale, cu respectarea drepturilor de proprietate
intelectuală, promovarea dezbaterilor democratice, dialogului intercultural şi înţelegerii reciproce;
Recunoscînd că mass-media este un spectru larg pentru transmiterea mesajelor, în special copiii şi tinerii,
confruntîndu-se cu presiunea de transmitere electronică a acestora, sunt lipsiţi de filtre pentru a se adapta la aceste
mesaje. Conținutul cel mai deranjant pentru ei este obscenitatea urmată de violenţă, frică şi oameni în condiţii
mizerabile. Aceste mesaje afectează negativ sănătatea lor fizică, psihică şi psihologică;

Declară că protecţia minorilor de efectele nocive ale mass-mediei audiovizuale este un subiect
important, care ar trebui să fie tratat într-o manieră cuprinzătoare de statele membre BRAF. În acest
sens, pentru a proteja copiii de posibilele efecte nocive din cadrul emisiunilor TV şi de a creşte gradul
de conştientizare asupra impactelor de obscenitate, violenţă şi de teamă a copiilor; mai multe
instrumente trebuie să fie utilizate, precum: educaţia de alfabetizare în mass-media, semne inteligente,
coduri de etică în mass-media, spoturi publicitare, mecanismul reprezentativ al radiodifuzorului
pentru vizualizator, proiectul "Copii! Este timpul pentru a merge la culcare" ca o practică exclusivă,
panouri naţionale şi internaţionale şi seminare;
Invită statele membre să asigure măsuri adecvate pentru a acţiona împotriva difuzărilor care
afectează grav dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor, precum şi să coopereze şi să facă
schimb de cele mai bune practici prin derularea de proiecte exclusive între statele membre BRAF.

