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© ЮНИСЕФ, Қазақстан 2008
Осы басылымда пайдаланылған белгілер 

мен материалдардың мазмұны ЮНИСЕФ та-
рапынан Қазақстанның немесе қандай да бір 
елдің немесе аумақтың, немесе оның билік 
органдарының, немесе оның шекараларын 
делимитациялаудың құқықтық мәртебесіне 
қатысты қандай да бір пікір білдіру болып та-
былмайды.  Есепте келтірілген цифрлар мен 
материалдарды қайта басқан, дәйектеме кел-
тірген немесе өзгеше пайдаланған жағдайларда 
осы есепке сілтеме жасау міндетті болып табы-
лады.

Бұл оқу құрал бала мен ананың мәселелерімен 
айналысатын журналистерге және журналистік 
тексерісті өткізу әдістеріне және балаларды 
бұқаралық ақпараттық құралдарда дұрыс 
көрсету мәселесіне қызғушылық білдіретін 
басқа да тулғаларға арналған.

Бұл басылым тегін таратылады.
Қазақстан Республикасындағы 
БҰҰ Балалар қоры (ЮНИСЕФ)
010000, Астана қаласы, 
Бейбітшілік көшесі, 10-а, 1-блок
Тел: (+7 7172) 321797, 322969
Факс: (+7 7172) 321803
веб-сайт: www.unicef.org
электрондық пошта: taderkhina@unicef.org, 
skhudaibergenov@unicef.org, 
aseksenbayeva@unicef.org

www.balazan.kz веб-сайтына кіріңіз.
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 «Жұлдыз» балалар қоғамдық ұйымдары-
ның одағы өз қайнар қөздерін 1992 жылы 
Алматы қаласында өткен Қазақстан бала-
лар және пионерлік ұйымдарының жетін-
ші слетінде «Жұлдыз» бағдарламасын 
қабылдағанынан басталды. 2002 жылы ба-
лалар қоғамдық қозғалысы Слеттің шешімі 
бойынша, Білім және ғылым министірлігінің 
қолдауы арқылы барлық республиканы 
қамтып Ақмола облысының балалар қоғамдық 
бірлестіктері одағы болып заңгерлік статусқа 
иеленді. 70-тен аса әлеуметтік жобалар ба-
лалар, жастар, ересектер арасында әйгілік 
пен пайдаланушылықта. «Профи», «Ауыл 
қанаттары», “Жас медиа КZ”, балалар-доста-
нушылар, «Сұңқар» балғын отансүйгіштер, 
құтқару балалар қызметі және басқа 
қоғамдық қозғалыстардың құрылтайшысы. 
Одақ екі халықаралық Саммиттердің баста-
ушысы: «XXI ғасыр балалары: уақыт және өзі 
туралы диалог” және “ XXI ғасыр балалары: 
әлем мәдениеті жолында”. Өз БАҚ бар («Ли-
дер», «Лидер плюс», «Педагогический вест-
ник», «Педагогический бюллетень» газеттері, 
«ЖасSTAR» журналы).

Президент - Елена Дмитриенко
8(7172)217422, 8 (7162)258349, 
www.zhuldyz.kz, 
sdoozhuldyz@mail.ru
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КІРІСПЕ

Біз газеттер мен журналдардан балалар 
туралы мақалалар оқимыз, теледидардан 

олар туралы репортаждар қараймыз, радио-
дан естиміз. Өкінішке қарай, бұл мақалалар 
мен репортаждардың көбісі балалар туралы 
ақпаратты жұртшылыққа әр уақытта дұрыс 

жеткізе бермейді немесе сыпайы түрде 
жеткізбейді. Ескерілмеген этикалық және 
моральдық принциптер кейіннен балалар 

құқықтарын бұзады.

Осы кітапша арқылы біз БҰҰ Ба-
лалар қорының (ЮНИСЕФ) Қазақстан 

Республикасындағы Өкілдігі мен Еуропалық 
Комиссияның қолдауымен өткізілген бірне-
ше семинар барысында журналистер үшін 
әзірленген кейбір ұсыныстарды бөліскіміз 

келеді. 

Осы ұсыныстар қоғам мүдделеріне сай 
және балалар құқықтарын бұзбай, этикалық 

нормаларды сақтай, ақпаратты дұрыс 
жеткізу мақсатын көздей отырып көмегін 

тигізеді деген ойдамыз. 
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Қазақстанның Жастар Медиа Одағы 
жастардың БАҚ-ы жұмысын ұйлестіру үшін 
құрылды. Ұйымның мақсаты - ол ақпараттық 
кеңістікке жастарды қосу, әлеуметтік 
әл-қуатты босату, шығармашылық по-
тенциалды іске асыру, баспа өнімдері, 
телевизиялық және радиобағдарламалар, 
Internet бүкіләлемдік желі арқылы әлемге 
және қогамдық қатынастарға қазіргі осы 
замандағы көзқараспен жастарды тарту, 
ақпаратты алу, тарату және алмасудағы 
құқықты іске асыру үшін қажет құрал ретінде 
жастар үшін бүқаралық ақпарат құралдарын 
дамыту. Қазақстан Республикасындағы 
жастардың бұқаралық ақпарат құралдарына 
практикалық ақпараттық-әдістемелік көмек 
көрсету, сондай-ақ республиканың әр түрлі 
аймақтарында жастардың жаңа БАҚ-ың 
кұруға себепші болу; олардың техникалық 
қамсыздандырылуы, жабдықтандырылуы, 
өзара шығармашылық, іскерлік қарымқаты-
настарды кеңейту және орнату; жастарға 
нақты ақпараттық көмекті көрсету, сондай-
ақ Қазақстан Республикасы жастарының 
мәселелері жөнінде халықтың хабарланды-
руын арттыру. 

Директор - Светлана Галиева, 
8 (727) 298 27 26, 
www.bala.os.kz, www.drugdetstva.kz, 
svet_gal@rambler.ru
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Қазақстанда   балалар құқықтарын 
қорғау саласында жұмыс істейтін  
медиа  ҮЕҰ (НПО) туралы ақпарат:

«Қазақстан балалары» Ұлттық Ақпараттық 
желісі бала құқықтарын сақтау мониторингі 
үшін, балалықты қорғау мәселелері бойын-
ша қоғамның хабардар болуына, балалар 
жағдайы туралы ақпаратпен мемлекеттік 
кұрылымдар, БАҚ және елдегі ҮЕҰ арасында 
ұдайы және еркін алмасуды жоғарылатуға 
2005ж құрылды. Желіге Қазақстанның бар-
лык аймақтарының 200-ден астам журна-
лисі кіреді. 

Координаторы Лайла Ахметова, 
8 727 2721159, laіlа_акhmеtovа@mаil.ru
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Негізгі тарау

1. Әр баланың ары 
мен құқықтары барлық 
кезде және кез келген 
жағдайда қадірленуге 
тиіс.

2. Сұхбат берген 
кезде немесе бала-
лар туралы репортаж 
жазу барысында ба-
лалар құқықтарының 
мынадай түрлеріне: 
балалардың есім-
дерін көрсетпеу неме-

се құпиялылық, өзіне әсер ететін шешім-
дерді қабылдауға қатысу, баланың өзіне 
әсер етуі мүмкін зиян келу мен жазалауды 
қоса алғанда зиян мен жазалаудан қорғау 
құқығына ерекше көңіл бөлу қажет. 

3. Баланың ең басты мүдделері халықты 
балаларға қатысты мәселелер бойынша ха-
бардар ету мен балалар құқықтарын на-
сихаттау процестерімен қоса алғандағы 
барлық жағдайда және кез келген жағдайда 
сұрақтар сақталуға тиіс.

4. Баланың «ең басты мүдделерін» 
анықтаған кезде оның жасын және ақиқатты 
түсінуін ескере отырып, өзіндік пікір айта 
алу құқығын ескерген жөн. 
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5. Баламен бірге белгілі бір жағдайды бас-
тан кешірген және оны баладан гөрі дұрыс 
бағалай алатын ересек адамдар кез келген 
репортаждың саяси, әлеуметтік және мәдени 
салдарын талқылауына қатусылары тиіс. 

6. Балаға, оның аға-апа, іні–сіңлілеріне 
немесе құрдастарына олардың аттарын 
өзгерткен немесе көрсетпеген жағдайда да 
қауіп-қатер төндіретін ақпараттарды, сурет-
терді жариялауға болмайды. 
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IV. ЮНИСЕФ 
материалдарын қолданыңыз

ЮНИСЕФ-тің барлық видеотаспалары, 
суреттері және бейне материалдары, соны-
мен қатар мәтіндері де авторлық құқықпен 
қорғалған. Материалдарды пайдалану 
үшін рұқсатты сол материалдарды ойлап 
шығарған ЮНИСЕФ офисінен алуға бола-
ды. Мұндай рұқсат айтылмыш құжат пен 
ұсыныстарда мазмұндалған шарттар және 
қағидаттар негізінде беріледі.

Дереккөздер: Балалар құқықтары тура-
лы конвенция; Балалар құқықтары және 
БАҚ: Журналистерге арналған нұсқаулық, 
Халықаралық журналистер федерация-
сы; БАҚ және ерекше қорғау шараларына 
мұқтаж балалар (ішкі құжат), ЮНИСЕФ-тің 
ақпараттық басқармасы; Адам құқықтары 
мен АҚТҚ/ЖҚТБ (ВИЧ/СПИД) туралы екін-
ші халықаралық кеңес, Біріккен Ұлттар 
Ұйымының бас хатшысы. 

Журналистік тексеріс туралы мате-
риалдарды Қазақстандағы ЮНИСЕФ 
өкілдігіне Лариса Нода дайындады, 2007 
жыл. Бұл брошюрада Қазақстандағы  
ЮНИСЕФ өкілдігіне арналған Т.Тайша-
новтың, С.Нагайбековтың, А.Жабчуктің су-
реттері қолданылды.
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• Сіздің жақын туыстарыңыз/достарыңыз 
жұмыс істеп жатқан ұйымда пайда болған 
проблемаларды талдауға қатысуға;

• Егер сіз тәуелсіз журналист лауазымына 
ие болам десеңіз, онда өзіңіздің саяси немесе 
басқа құмарлығыңызды айқын айтуға бол-
майды;

Солай бола тұрса да, бірде-бір журна-
листік тергеу журналист тарапынан бас-
тама жасалмай, идеясыз және күш-жі-
гер жұмсалмай жүзеге асырылмайды. Бұл 
материалдың тұтастай алғанда бүкіл қоғам 
үшін құндылығы жоғары, жаңалығы бар 
және маңызы зор.

7
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I. Балалармен қалай 
сұхбаттасу қажет?

1. Балаға зиян 
келтірмеңіз, мәдени 
құндылықтарға 
селсоқ немесе үс- 
тіртін қарайтын, 
балаға қауіп төнді-
ретін немесе оны 
кемсітетін, басынан 

өткізген ауыр күйзелістер мен жан ауыртар 
сәттерді ойына түсіретін сұрақтардан, ай-
тылған сөздерден, түсініктемелерден аулақ 
болу керек. 

2. Балаларды сұхбат алу үшін іріктеген 
кезде олардын жынысына, нәсіліне, жа-
сына, дініне, әлеуметтік жағдайына, білім 
деңгейіне немесе қарым- қабілетіне қатысты 
кемсітушілік көрсетпеңіз.

3. Қандай да бір сахналаудан аулақ бо-
лыңыз: балаларға өздері айтудан немесе іс-
теуден бас тартқан нәрселер туралы сұрақ 
қоймаңыз.

4. Баланың немесе оның ата-анасы / қам- 
қоршысының журналиспен сөйлескені тура-
лы білетініне көз жеткізіңіз. Өзіңізді таныс-
тыра отырып, сұхбаттың мақсатын, оның ал- 
дағы уақытта жарияланатыны туралы айтып, 
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ты болатын жағдайдан басқа жағдайда жеке 
аумаққа заңсыз кірмеңіз. 

Журналистік тексеріске кірісу алдында 
қандай шарттарды жүзеге асыру керек?

• Тексеріс барысында қолданылатын 
әдістерді ойластырыңыз (мысалы, салыс-
тырмалы талдау);

• Жүргізілуге тиісті зерттеулерді алдын 
ала белгілеңіз;

• Сұхбаттар санын анықтаңыз;
• Дерекнаманы анықтаңыз;
• Құжаттаманы жинаңыз (қай жерге 

бару, қандай бақылау өткізу). 
Өзіңіздің іс-қимылыңызды алдын ала 

ойластырған жағдайда, сіз қандай да бір 
журналистік тексерісіңізді өткізу кезін-
де туындауы мүмкін қызығушылықтар 
жөнінде кінә артудан арашалайсыз. Баян-
дауда автордың болмауы, қандай да болма-
сын қақтығысты шешуге автордың өзінің 
қатыспауы - этикалық құқықты ғана бұзу 
емес, ол оқырманның дайындалып жатқан 
материалға деген сенімін жоғалту.

Журналистік тергеу жүргізу кезінде 
қандай әрекет жасауға болмайды? 

• Жариялаған кезде жақын туыстарыңыз 
немесе жақсы жолдастарыңыз барыншы 
қызығушылық туғызатын мақала жазуға; 
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жергілікті және жаһандық деңгейде жари-
ялануы мүмкіндігі репортажға қатысатыны 
туралы хабардар болуы үшін түсіндіріңіз. 

5. Баланың өзінен және оның қамқор-
шысынан сұхбат, бейнетаспаға, егер мүмкін 
болса, құжатқа суретке түсіру үшін рұқсат 
сұраңыз. Мүмкін болса, рұқсат жазбаша 
түрде берілуі керек. Бұл рұқсат балаға неме-
се оның қамқоршысына қатысты ешқандай 
күштеу шаралары қолданылмайтынының 
айғағы болып табылады. Негізінен бұған тек 
баланың ана тілінде және оның өзі сенетін 
ересек адамымен кеңескеннен кейін рұқсат 
алған жағдайда кепілдік беруге болады. 

6. Баладан сұхбат алынатын орынға және 
сұхбат өткізу мәнеріне назар аударыңыз. 
Сұхбат алушылар мен фотосуретшілердің 
санын шектеген жөн. Балаларға қолайлы 
орта туғыза отырып, олардың бастары-
нан кешірген оқиғаларын әлдебір сыртқы 
қысымсыз, оның ішінде сұхбат алушы та-
рапынан қысым жасалмай әңгімелеуін 
қамтамасыз етуге тырысыңыз. Кино-, теле- 
және радиосұхбаттар кезінде осы нақты 
жағдайға сай келетін визуалдық және 
дыбыстық фонды ойластырыңыз. Баланың 
үйін, қоғамдастығын немесе оның тұрған 
жерін көрсету салдарынан туатын қауіптен 
баланы қорғау үшін қажетті шараларды 
қолданыңыз. 
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II. Балалар туралы репортажды  
қалай жазу керек?

1. Баланың жан-жүйесіне одан әрі 
зақым келтірмеңіз; оған физикалық неме-
се психологиялық зиян келтіретін, оны өмір 
бойында кемсітушілікке ұрындыратын не-
месе жергілікті қауымдастықтар тарапы-
нан қабылдамау секілді бала үшін келеңсіз 
жағдайлардың салдары болып табылатын 
сипаттамалардан және қорытындылар жа-
саудан аулақ болыңыз.

2. Балаға қатысты тарих пен оқиғаны 
нақты және сенімді көрсетіңіз. 

3. Мынадай жағдайларда:
• егер ол жыныстық зорлаудың немесе 

жыныстық пайдаланудың құрбаны болса;
• күш қолданса немесе жыныстық күштеу 

жасаса;
• бала, оның ата-анасы немесе қамқор-

шысы толық және ақпарат алған келісімін 
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ды. Әрдайым диктофонды қолданыңыз. Бұл 
жайт жалпы адамның ой ағынын байқауға 
және егер куәгер өз сөздерінен бас тартса, 
келешекте проблемалардың алдын алуға 
көмектеседі. Көзінше мақала дайындалғанда 
кейбіреулер ашуланады әрі қысылып қалады. 
Сұхбаттасуға келіскен куәгер таспаға жазған 
кезде бастапқы уақытта қымсынады, кейін-
нен диктофонның бар екенін ұмытады.

3. Табанды болыңыз.
4. Берері көп дерекнамаларды қорғау 

қажет. Ойла-маған жерден пайда болған 
және сізге дәл қазір «қажет емес» материал-
дарды елемеуге болмайды. Ең тиімдісі олар-
ды қоя тұрып, әр түрлі бағыттағы бірнеше 
пакеттер дайындау. Кезегі келгенде олар 
қажетіңізге жарайды.

5. Заң аясында жұмыс істеңіз және 
этика қағида-ларын ұстаныңыз, әйтпесе 
қызметіне тексеріс жүргізіп жатқан адамнан 
ешқандай өзгешелігіңіз болмайды. Ұрланған 
құжаттарға жол жоқ.

6. Материалдарда ешқашан да өз 
пікіріңізді білдірмеңіз. Оқырмандарға 
проблеманың шығу көзін және барлық 
бұзушылық процесін көрсету үшін деректер-
ге негізделген және салиқалы құрылым құру 
керек. 

7. Ақпарат үшін ешқандай пара төлемеңіз 
және журналист ол үшін сот алдында жауап-
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• ақпаратқа еркін қол жеткізу туралы 
заңдарды білу;

• әр түрлі анықтамалықтарды қолдана 
білу; 

• жақсы байланыстар.

Журналист тек ақпарат бере алатын 
немесе оны қайдан іздеуді көрсете ала-
тын адамдармен ғана байланысқа түспей, 
оның мақала жазу үшін пайдасы бар адам-
дармен де байланысы болуға тиіс. Бұлар 
- заңгерлер, мемлекеттік қызметшілер, те-
лефон қызметтерінің өкілдері, автомобиль 
тіркеу орталықтарының қызметкерлері, 
басқа сөзбен айтқанда, ресми құжаттарға 
қолжеткізуге көмектесетін және кеңес бере 
алатын барлық адамдар.

Журналистік тексеріс жүргізу ережелері: 
1. Қандай да бір құндылығы бар барлық 

құжат-тарды жинаңыз және сақтаңыз, со-
нымен қатар «ескі дерекнамаға» қайтып 
оралыңыз.

2. Әрбір сұхбатты жазып алыңыз және 
мақалаларды тігіп қойыңыз. Телефонмен 
сұхбаттасудан гөрі бетпе-бет кездесіп, сұх-
бат алу тиімді. Өйткені журналист жеке 
қарым-қатынас жасау кезінде сөзбен бірге 
адамның бет-әлпетін бақылау арқылы және 
мінез-құлқы туралы қосымша ақпарат ала-
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берген жағдайдан басқа жағдайларда АҚТҚ 
-қа шалдыққан (ВИЧ) немесе ЖҚТБ-мен 
(СПИД) ауыратын адаммен бірге тұрған болса;

• Қылмыс жасағаны үшін күдікті немесе 
айыпталушы болса, баланың атын қашан да 
өзгертіп, оның бейнетаспадағы кескінін 
көмескілеу етіп көрсетіңіз.

4. Балаға зиян келтіру немесе жазалау 
қаупі туған немесе мейлінше қауіп туған 
белгілі бір жағдайларда баланың визуалдық 
ұқсатуына кедергі жасайтын шараларды 
қолданыңыз және баланың атын өзгертіңіз, 
егер бала мынадай санаттардың біреуіне 
жататын болса:

• қазіргі кезде немесе бұрын әскери іс-
қимылдарға қатысушы санатына (комба-
тант);

• баспана іздеп жүрген қашқын немесе 
іштей басқа жерге күштеп апарылған адам-
дар санатына.

5. Белгілі бір жағдайларда баланың кім 
екенін – оның есімін пайдалану және/не-
месе бейнелеу арқылы – анықтау оның 
мүдделеріне сай болып табылады. Бірақ 
мұндай жағдайда да оны балаға зиян кел-
тіретін келеңсіз салдардан қорғау қажет. 
Төменде осындай ерекше оқиғалардың мы-
салдары келтірілген:

• егер бала пікір білдіру еркіндігі құқығын 
іске асырғысы және өз пікірін басқаның 
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тыңдау құқығын пайдаланғысы келіп, өз 
бетімен журналистпен байланысқан болса; 

• егер бала лидерлердің немесе қоғамдық 
жұмыл-дырудың кешенді бағдарламасының 
бір бөлігі болып табылса және осы іс-шара 
немесе акция арқылы бейнеленгісі келсе;

• егер бала психологиялық бағдарламаға 
қатысып, оның тұлғасын тану баланың 
толыққанды және дұрыс дамуының бөлігі 
болып табылса.

6. Баланың айтқан сөздерінің дұрыстығын 
басқа балалардан немесе ересек адамдардан 
сұрап, көз жеткізіңіз, дұрысы, екеуінен де. 

7. Егер балаға зиян шегетіндей қатер 
төнетініне көзіңіз жетсе, жеке оқиға туралы 
емес, жалпы балалардың жағдайы туралы 
репортаж құру қажет.

III. Журналистік тексеріс 
жүргізу туралы қысқаша кеңес

Журналистік тексеріс жүргізу басқа жур-
налистік қызмет түрлерінен жанр және әдіс 
бойынша біршама ерекшеленеді. Ақпарат 
алу - бұл журналистік тергеудің негізгі 
мақсаты болып табылады. Ол істі соңына 
дейін жеткізуге жігерлі және сәтсіздіктерге 
ұшырағанда алған бетінен қайтпайтын кез 
келген журналистің қолынан келді. Яғни, кез 
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келген журналист тексеру жүргізумен ай-
налыса алады. Тек ол үшін білуге құмарлық 
және әділетсіздікпен күресуге деген ниет 
болуы қажет. Әдетте журналистік тексеру 
жүргізу орнына (үкіметте, коммерциялық са-
лаларда, сотта, емханада, мектепте, қалада 
немесе аудандарда) шектеу қойылмайды. 
Бірақ журналистік тергеу жүргізу кезінде 
жұмысты жеңілдететін және пайдалы бола-
тын бірнеше жағдайлар бар, олар мыналар:
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ЭТИЧЕСКИЙ 
КОДЕКС

ЖУРНАЛИСТА
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© ЮНИСЕФ, Казахстан 2008
Обозначения, используемые в настоя-

щем издании, и изложение материала не 
подразумевают выражения со стороны  
ЮНИСЕФ какого бы то ни было мнения в отно-
шении правового статуса Казахстана или иной 
страны или территории, или ее органов власти, 
или делимитации ее границ. При перепечатке, 
цитировании и ином использовании цифр и 
материалов, изложенных в публикации, ссылка 
на данную публикацию обязательна.

Данное пособие предназначено для журна-
листов, освещающих проблемы материнства и 
детства, а также для всех тех, кто интересуется 
методами проведения журналистского рассле-
дования и проблемой корректного освещения 
детей в СМИ.

Данное издание распространяется бесплат-
но.
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 
в Республике Казахстан
г. Астана, 010000, 
ул. Бейбитшилик 10-а, блок 1
Тел: (+7 7172) 321797, 322969
Факс: (+7 7172) 321803
веб-сайт: www.unicef.org,
электронная почта: taderkhina@unicef.org, 
skhudaibergenov@unicef.org, 
aseksenbayeva@unicef.org

Посетите веб-сайт www.balazan.kz
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Союз детских общественных организа-
ций «Жулдыз» свои истоки берёт с 1992 года, 
с момента принятии Республиканской про-
граммы Жулдыз на седьмом слёте детских 
и пионерских организаций Казахстана в г. 
Алматы. Возникнув как детское обществен-
ное движение, охватившее, благодаря ре-
шениям Слёта и поддержке Министерства 
образования, всю республику, в 2002 году 
обрела юридический статус как обществен-
ное объединение детских организаций Акмо-
линской области. Имеет более 70 социально 
значимых проектов, пользующихся популяр-
ностью у детей, молодёжи и взрослых. Явля-
ется учредителем таких общественных дви-
жений как: “Жас медиа KZ”, “Профи”, “Ауыл 
канаттары”, Дети-миротворцы, юные пат-
риоты -”Сункар”, детская служба спасения и 
др. Союз является инициатором проведения 
двух Международных Саммитов “Дети XXI 
века: диалог о времени и о себе” и “Дети XXI 
века: на пути к культуре мира”. Имеет свои 
СМИ (газеты Лидер, Лидер плюс, Педагоги-
ческий вестник, журнал ЖасSТАR, Педаго-
гический бюллетень).

Президент - Елена Дмитриенко, 
8(7172)217422, 8 (7162)258349, 
www.zhuldyz.kz, 
sdoozhuldyz@mail.ru
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ВВЕДЕНИЕ

Мы то и дело читаем в газетах и журна-
лах статьи о детях, смотрим репортажи о 
детях по телевизору, слышим о них по ра-

дио. И, к сожалению, многие из этих статей 
или репортажей не всегда правильно или в 
корректной форме доносят до обществен-
ности информацию о детях. Неучтенные 
этические и моральные принципы впос-

ледствии нарушают права ребенка. 

В этой брошюре мы хотели бы поделить-
ся некоторыми рекомендациями, которые 
были разработаны для журналистов, в ходе 
многих семинаров при поддержке Предста-
вительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) 

в Республике Казахстан и Европейской 
Комиссии. 

Предполагается, что данные рекомен-
дации окажут содействие, направленное 
на благие цели донесения информации, 

содержащей этические нормы: соответствуя 
интересам общества и не нарушая прав 

детей.
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Молодежный Медиа Союз Казахстана 
был создан для координации работы мо-
лодежных СМИ. Цель организации – әто 
включение молодежи в информационное 
пространство, раскрепощение социальной 
әнергии, реализация творческого потенци-
ала, приобщение молодежи через печатную 
продукцию, телевизионные и радиопрограм-
мы, всемирную сеть Internet к современному 
взгляду на мир и общественные отношения, 
развитие средств массовой информации для 
молодежи, как необходимого инструмента 
для реализации права на получение, распро-
странение и обмен информацией.

Оказание практической информацион-
но-методической помощи имеющимся в Рес-
публике Казахстан молодежным средствам 
массовой информации, а также способство-
вание  созданию  новых  молодежных  СМИ 
в различных регионах республики; их техни-
ческое обеспечение, оснащение, расширение 
и установление творческих, деловых контак-
тов между ними; оказание конкретной ин-
формационной помощи молодежи, а также 
повышение информированности населения 
о проблемах молодежи РК. 

Директор - Светлана Галиева, 8 
(727) 298 27 26, 
www.bala.os.kz, www.drugdetstva.kz, 
svet_gal@rambler.ru
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Информация о медиа НПО,  
работающих в области охраны прав 

детей в Казахстане:

Национальная Информационная Сеть 
«Дети Казахстана» учреждена в 2005 г. для 
мониторинга соблюдения прав детей, повы-
шения осведомленности общества в вопро-
сах охраны детства, обеспечения регуляр-
ного и свободного обмена информацией о 
положении детей между государственными 
структурами, СМИ и НПО в стране. Сеть 
включает более 200 журналистов, представ-
ляющих все регионы Казахстана. 

Координатор - Лайла Ахметова, 
8 727 2721159, laіlа_акhmеtovа@mаil.ru
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Общий раздел

1. Достоинство и 
права каждого ребенка 
должны уважаться во 
всех случаях и при лю-
бых обстоятельствах. 

2. При интервьюиро- 
вании и написании ре-
портажей о детях необ-
ходимо уделять особое 
внимание таким правам 
детей, как анонимность 
и конфиденциальность, 
принимать во внимание 

мнение самого ребенка, его участие при при-
нятии решения, которое может повлиять на 
него и право на защиту от вреда и наказа-
ний, включая возможный вред и наказание. 

3. Наилучшие интересы ребенка должны 
соблюдаться во всех случаях и при любых си-
туациях, включая процесс информирования 
населения по вопросам, касающимся детей 
и пропаганды прав ребенка. 

4. При определении «наилучших интере-
сов» ребенка, необходимо учитывать право 
ребенка на собственное мнение с учетом его 
возраста и понимания действительности.

5. Взрослые, находившиеся с ребенком в 
той или иной ситуации, и способные лучше 
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ее оценить, должны принять участие в об-
суждении политических, социальных и куль-
турных последствий любого репортажа. 

6. Нельзя публиковать материалы или 
фотографии, которые могут поставить под 
угрозу ребенка, его братьев, сестер или 
сверстников, даже в случае изменения или 
неуказания их имен.

19

Этический кодекс журналиста

IV. Используйте материалы 
ЮНИСЕФ

Все материалы ЮНИСЕФ защищены ав-
торскими правами, включая текст, фотогра-
фии, изображения и видеокассеты. Разреше-
ние на использование материалов ЮНИСЕФ 
необходимо получить у офиса, создавшего 
тот или иной материал, и такое разрешение 
будет дано на условиях и принципах, содер-
жащихся в настоящем документе и реко-
мендациях. 

Источник: Конвенции о правах ребенка; 
Права детей и СМИ: Руководства для Жур-
налистов, Международная Федерация Жур-
налистов; СМИ и Дети, Нуждающиеся в Ме-
рах Особой Защиты, (внутренний документ), 
Информационное Управление ЮНИСЕФ; 
Второе Международное Консультирование 
по вопросам ВИЧ/СПИД и Правам Челове-
ка, Генеральный Секретарь Организации 
Объединенных Наций. 

Материалы по журналистскому рас-
следованию подготовила Лариса Нода для 
Представительства ЮНИСЕФ в Казахстане, 
2007 год. В данной брошюре использованы 
фотографии Т.Тайшанова, С.Нагайбекова, 
А.Жабчука для представительства ЮНИСЕФ 
в Казахстане.
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• Недопустимо явно высказывать свои 
политические и иные пристрастия, если Вы 
претендуете на звание независимого журна-
листа.

В то же время, ни одно журналистское 
расследование не может появиться на свет 
без инициативы, идеи и усилий со стороны 
журналиста. Это материал, обладающий вы-
сокой новостной ценностью и большой зна-
чимостью для всего общества в целом.

7
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I. Как 
интервьюировать детей?

1. Не навредите 
ребенку; избегай-
те вопросов, выс- 
казываний и ком-
ментариев, кото-
рые поверхностны 
и равнодушны к 
культурным цен-

ностям, которые подвергают ребенка опас-
ности или унижению, которые заставляют 
ребенка заново пережить боль и страдания 
тяжелых событий.

2. При отборе детей для интервью не про-
являйте дискриминацию на основании пола, 
расы, возраста, религии, общественного по-
ложения, образовательного уровня или фи-
зических способностей.

3. Не занимайтесь инсценировками: не 
просите детей рассказать или сделать то, 
чего они не хотели рассказать или сделать 
сами.

4. Убедитесь в том, что ребенок или ро-
дитель/опекун знают о том, что они разго-
варивают с журналистом. Представьтесь и 
разъясните цель интервью, его дальнейшее 
предназначение, чтобы они были осведомле-

17
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Что нужно сделать прежде, чем присту-
пить к журналистскому расследованию?

• Необходимо обдумать методы, которые 
будут применены в ходе расследования (срав-
нительный анализ);

• Обозначить предварительные исследо-
вания, которые нужно провести;

• Определить количество интервью;
• Определить источники;
• Собрать документацию (где побывать, 

какое наблюдение провести). 
Обдумывая заранее свои действия, Вы 

обезопасите себя от упреков в возможной 
заинтересованности при проведении того 
или иного журналистского расследования. 
Отсутствие отстраненности в изложении ав-
тора, его личное участие в разрешении того 
или иного конфликта - это не просто нару-
шение этических правил, это, опять же, под-
рыв доверия читателя к готовящемуся мате-
риалу. 

Чего делать нельзя при проведении жур-
налистского расследования? 

• Писать статьи, в результате публикации 
которой могут быть лично заинтересованы 
ваши близкие или хорошие знакомые;

• Участвовать в разбирательстве пробле-
мы, которая возникла в учреждении, где ра-
ботают ваши родственники/близкие;

9
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ны о том, что участвуют в репортаже, кото-
рый может распространяться на местном и 
глобальном уровне.

5. Получите от ребенка и его опекуна раз-
решение на все интервью, видеосъемку и, 
если возможно, на документальные фотогра-
фии. По мере возможности, это разрешение 
должно быть в письменной форме. Данное 
разрешение будет являться свидетельством 
того, что в отношении ребенка или его опеку-
на не применяется никаких мер принужде-
ния. Обычно это можно гарантировать толь-
ко в случае получения разрешения на языке 
ребенка и после проведения консультаций 
со взрослым, которому доверяет ребенок.

6. Обращайте внимание на место и мане-
ру проведения интервью с ребенком. Огра-
ничьте количество интервьюеров и фотогра-
фов. Постарайтесь сделать так, чтобы детям 
было удобно и они могли рассказать свою 
историю без давления извне, в том числе со 
стороны интервьюера. В кино-, теле- и ра-
диоинтервью тщательно продумайте выбор 
визуального и звукового фона, наиболее под-
ходящего для данного конкретного случая. 
Примите меры по защите ребенка от опас-
ностей, к которым может привести показ его 
дома, сообщества или местонахождения.
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II. Как написать 
репортаж о детях?

1. Не травмируйте еще больше душу ре-
бенка; избегайте обобщений и описаний, 
если они могут иметь для ребенка негатив-
ные последствия ― причинить ему физичес-
кий или психологический вред, подвергнуть 
его пожизненной дискриминации или не-
приятию со стороны местных общин и т.п.

2. Всегда придерживайтесь четкой и до-
стоверной передачи и показа истории и со-
держания, касающегося ребенка. 

3. Всегда изменяйте имена и затемняйте 
видео-изображение ребенка, который явля-
ется: 

• Жертвой сексуального насилия или экс-
плуатации;

• Совершил физическое или сексуальное 
насилие;

• ВИЧ - инфицированным, или живущим 
вместе с больным СПИДом, кроме случаев, 
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жает и сковывает, когда при них делаются 
заметки. При записи на пленку свидетель, 
который согласился на беседу, сначала сму-
щается, но затем забывает о диктофоне.

3. Быть настойчивым.
4. Оберегать источники, которым дейс-

твительно многое известно. Не пренебрегать 
вдруг появляющимися и совсем “ненужны-
ми” вам в настоящую минуту материалами. 
Лучше отложить их в сторону, сформировать 
несколько пакетов по разным направлени-
ям. Они непременно дождутся своего часа.

5. Действовать в рамках законности и 
соблюдать нормы этики — иначе он ничем 
не будет отличаться от тех, чью деятельность 
он расследует. Никаких краденых докумен-
тов. 

6. Никогда не высказывать в материалах 
собственного мнения. Необходимо построить 
солидную и основанную на фактах структу-
ру, чтобы показать читателю весь процесс 
нарушений и указать на источник проблем. 

7. Никаких взяток за информацию и не-
законных проникновении на частную тер-
риторию, за исключением тех случаев, когда 
журналист готов нести за это судебную от-
ветственность.
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• знание законов о свободном доступе к 
информации; 

• умение пользоваться разными справоч-
никами;

• хорошие контакты.

Журналист должен иметь контакты не 
только с теми, кто может дать информацию 
или указать, где ее искать, но и с людьми, 
полезными в написании статьи. Это юрис-
ты, государственные служащие, представи-
тели телефонных служб, сотрудники центров 
регистрации автомобилей, иными словами, 
все те, кто может дать совет и допустить к 
официальным документам. 

Правила журналистского расследования: 
1. Собирать и хранить все документы, 

представляющие хоть какую-либо ценность 
и возвращаться к «старым источникам».

2. Фиксировать каждое интервью и под-
шивать заметки. Лучше всего брать интер-
вью лично, а не по телефону, так как в ходе 
личного общения журналист помимо слов по-
лучает информацию, наблюдая за выраже-
нием лица человека и его поведением. Всег-
да пользоваться диктофоном. Это поможет 
Вам проследить ход мыслей человека и избе-
жать в дальнейшем проблем, если свидетель 
откажется от своих слов. Некоторых раздра-
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когда ребенок, родитель или опекун дают 
свое полное и информированное согласие на 
это;

• Подозреваемым или обвиняемым в со-
вершении преступления.

4. В определенных обстоятельствах риска 
или потенциального риска причинения вре-
да или наказания, измените имя и примите 
меры по воспрепятствованию визуальной 
идентификации ребенка, подпадающего 
под одну из следующих категорий:

• участника военных действий в настоя-
щем или в прошлом (комбатант);

• ищущего убежище, беженца или внут-
ренне перемещенного лица. 

5. В определенных случаях идентифи-
кация личности ребенка ― использование 
его имени и/или узнаваемого изображения 
― необходима в интересах ребенка. Однако 
и в случае идентификации его личности ре-
бенка все равно нужно защитить от вреда и 
возможных негативных последствий. Ниже 
приведены отдельные примеры таких осо-
бых случаев:

• когда ребенок вступает в контакт с жур-
налистом, желая реализовать свое право на 
свободу выражения мнения и свое право на 
то, чтобы его мнение было выслушано.

• когда ребенок является частью комп-
лексной программы лидеров или обществен-
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ной мобилизации и желает ассоциироваться 
с этим мероприятием или акцией;

• когда ребенок принимает участие в 
психологической программе и когда указа-
ние на личность ребенка является частью 
его полноценного и здорового развития.

6. Подтверждайте правильность того, о 
чем рассказывает ребенок, у других детей 
или у взрослых, желательно и у тех, и у дру-
гих. 

7. В случае если вы не уверены, создает-
ся ли для ребенка риск вреда, составьте ре-
портаж об общей ситуации с детьми, а не о 
частном случае.

III. Коротко о журналистком 
 расследовании 

Журналистское расследование по жан-
ру и методам существенно от других видов 
журналистской деятельности. Основная 
цель журналистского расследования – это 
получение информации. Оно может быть 
предпринято всяким журналистом, полным 
решимости довести дело до конца и не от-
ступить перед неизбежными неудачами. То 
есть, любой журналист может заниматься 
расследованием. Для этого требуется любоз-
нательность, желание бороться с несправед-
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ливостью. Место проведения журналисткого 
расследования не ограничено (в правитель-
стве, в коммерческих структурах, в судах, 
больницах, в школах; в столице или в про-
винции). Однако существует ряд вещей, уп-
рощающих работу и приносящих пользу во 
время проведения журналистского рассле-
дования, а именно:
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