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На 20 ноември 2014 г. се отбелязват 25 години от приемането на
Конвенцията на ООН за правата на детето - първият юридически
обвързващ международен документ, който утвърждава човешките
права на всички деца. По този повод представяме на български
език Общите коментари на Комитета по правата на детето,
които разясняват Конвенцията, и се надяваме да улесним и
подпомогнем нейното прилагане в България.
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I. Въведение
1. Значението на играта и отмората в живота на всяко дете отдавна е
призната от международната общност, както става ясно от заявеното
с Декларацията за правата на детето от 1959 г.: „Детето следва да
има пълната възможност за игра и отмора […]; обществото и държавните органи полагат усилия за утвърждаване изпълнението на това
право“ (член 7). Този принцип е допълнително затвърден в Конвенцията за правата на детето (наричана по-нататък „Конвенцията“) от
1989 г., в член 31 от която изрично се посочва, че „държавите – страни
по Конвенцията признават правото на детето на отдих и почивка, на
участие в игри и дейности за отмора, подходящи за възрастта му, и на
свободно участие в културния живот и изкуствата.“
2. Въз основа на извършваните от Комитета прегледи на изпълнението на правата на детето съгласно Конвенцията, той е загрижен от
слабото признаване на съдържащите се в член 31 права от страна на
държавите. Слабото признаване на значението на тези права в живота на децата води до липса на инвестиции в подходящи схеми, слабо
или несъществуващо законодателство за закрила, както и незабележимост на децата в планирането на национално и местно равнище. В
общия случай, когато се правят инвестиции, те са насочени към осигуряването на структурирани, организирани дейности, но също толкова важна е необходимостта от създаване на време и пространство, в
които децата да играят, да се отморяват и да творят спонтанно, както
и от поощряване на обществените нагласи, които подкрепят и насърчават подобни дейности.
3. Комитетът е силно загрижен от затрудненията, пред които са изправени някои групи деца по отношение на ползването от определените в член 31 права и равенството на условията за това, особено
момичетата, децата, живеещи в бедност или с увреждания, децата от
коренното население и от малцинствени групи и други.
4. Освен това настъпващите по света коренни промени оказват силно
въздействие върху възможностите на децата да се ползват от предвидените в член 31 права. Числеността на градското население, особено в развиващите се страни, нараства значително. Същото важи
и за насилието по целия свят във всички негови форми – у дома, в
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училищата, по средствата за масова информация, по улиците. Последиците от това, наред с комерсиализацията на възможностите за
игра, оказват влияние върху начините на отмора и участие на децата
в културни и творчески дейности. За много от децата както в богатите, така и в бедните страни, детският труд, домакинската работа и
все по-високите изисквания на образованието намаляват свободното
време за упражняване на тези права.
5. Настоящият общ коментар е разработен с цел противодействие
на тези тревожни явления, повишаване на важността за държавите
и на тяхната осведоменост и разбиране за централното значение на
предвидените в член 31 права за живота и развитието на всяко дете,
както и с цел настоятелно приканване те да разработят мерки, с които да гарантират изпълнението на тези права. Правата по член 31 са
общоприложими във всички общности и общества по света и зачитат
стойността на всички културни традиции и форми. Всяко дете следва
да има възможността да се ползва от тези права, независимо къде
живее, от каква културна среда произхожда и какво е семейното му
положение.
6. Въпросът за спорта се споменава в този общ коментар само накратко, тъй като той е съвсем самостоятелна тема от основно значение. По отношение на културния живот общият коментар акцентира
най-вече върху аспектите, свързани с творческите и художествени
дейности и не обхваща по-широкото определение по член 30 относно
правото на детето да се ползва от собствената си култура.
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II. Цели
7. Настоящият общ коментар има за цел да подобри разбирането
относно важността на член 31 за благосъстоянието и развитието на
децата, да осигури спазването на правата по член 31 и други права
по Конвенцията и укрепи прилагането им, както и да подчертае значението за определянето на:
а) произтичащите задължения на държавите за разработване на
всички мерки за изпълнение, стратегии и програми, целящи осъществяването и пълното прилагане на определените в член 31
права;
б) ролята и отговорностите на частния сектор, включително предприятията, работещи в областта на отмората, културните и творческите дейности, както и организациите на гражданското общество,
предоставящи такива услуги за деца;
в) насоки за всички лица, работещи с децата, включително родителите, относно всички действия, предприемани в областта на игрите и
отмората.
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III. Значение на член 31 в живота на децата
8. Член 31 трябва да се разбира холистично – по отношение както на
съставните му части, така и на връзката му с Конвенцията в нейната
цялост. Всички елементи на член 31 са взаимно свързани и утвърждаващи се и при осъществяването си служат за обогатяване живота
на децата. Заедно те описват условията, необходими за защитата на
детството с неговото неповторимо, развиващо се естество. Тяхното
изпълнение е от основно значение за качеството на детството, за правото на децата на оптимално развитие, за насърчаването на устойчивостта и за осъществяването на останалите права. В действителност
средите, в които всички деца имат благоприятни възможности за игра
и отмора, осигуряват условията за творчески дух; упражняването на
способностите чрез самоинициативна игра повишава мотивацията,
физическата активност и развитието на умения; потапянето в културния живот обогатява игровите взаимодействия; почивката осигурява
необходимата енергия и мотивация на децата да участват в игри и
творчески занимания.
9. Играта и отмората са от основно значение за здравето и благосъстоянието на децата и способстват за развитието на творческото
мислене, въображението, самоувереността, самоефективността, както и физическата, социалната, умствената и емоционалната сила и
умения. Те допринасят за всички аспекти на ученето;1 те са форма
на участие в ежедневния живот и имат истинска стойност за детето
поради самата радост и удоволствие, които доставят. Научните доказателства подчертават, че играта е от основно значение за спонтанния стремеж на децата към развитие, както и че тя изпълнява
съществена роля в развитието на мозъка, особено в ранните години
от живота на детето. Играта и отмората способстват за развиване
способностите на децата за преодоляване, възстановяване на емоционалното равновесие, решаване на конфликти и вземане на решения. Чрез участието си в игри и дейности за отмора децата се учат
от практиката; те изследват и опознават околния свят; опитват нови
идеи, роли и преживявания и така се научават да разбират и градят
своето социално положение в света.

1
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ЮНЕСКО, Образование за двадесет и първи век: проблеми и изгледи (Париж,
1998 г.).

10. Както играта, така и отмората могат да се осъществяват от децата
самостоятелно, с връстници или с възрастни, които ги насърчават.
Развитието на децата може да се подпомага от любящи, грижовни
възрастни, които установяват емоционална връзка с тях чрез игра.
Участието на възрастните в детските игри им дава възможността за
уникални прозрения и разбиране на начините, по които детето вижда
света. То гради уважение между поколенията, допринася за разбирателството и общуването между децата и възрастните и дава възможности за напътстване и стимулиране. Отмората с участието на възрастни, включително доброволното участие в организирани спортни
прояви, игри и други занимателни дейности, оказва благотворно отражение върху децата. Ползите обаче намаляват, особено за развитието на творческо мислене, лидерски способности и екипен дух, ако
упражняваният от възрастните контрол е толкова силен, че подрива
собствените усилия на детето да организира и провежда своите игрови дейности.
11. Участието в културния живот на общността е важен елемент от
чувството за принадлежност на децата. Те наследяват и споделят
културния и творчески живот на своето семейство, общност и общество и чрез този процес откриват и развиват собственото си чувство
за идентичност и на свой ред допринасят за стимулирането и устойчивостта на културния живот и традиционните изкуства.
12. Освен това децата възпроизвеждат, трансформират, създават и
предават култура чрез собствените си, тласкани от въображението
игри, песни, танци, анимация, истории, рисунки, състезания, уличен и
куклен театър, фестивали и т.н. Придобивайки представа за околния
културен и творчески живот от взаимоотношенията си с възрастните
и връстниците, те преобразяват и приспособяват смисъла му чрез
преживяванията на собственото си поколение. Чрез взаимодействието с връстниците си децата създават и предават своя собствен език,
игри, тайни светове, фантазии и други културни явления. Детската
игра оформя „култура на детството“ – от игрите в училище и на игрището до градските занимания като игра на топчета, фрийрън, улично изкуство и т.н. Освен това децата са първенци в използването на
цифрови платформи и виртуални светове за установяване на нови
средства за комуникация и социални мрежи, чрез които се моделират
различни културни среди и творчески форми. Участието в културни
9

и творчески дейности е необходимо за изграждане разбирането на
децата не само за собствената им, но и за други култури, тъй като им
предоставя благоприятни възможности да разширяват мирогледа си
и да се учат от други културни и творчески традиции. Така то допринася за взаимното разбирателство и уважението към многообразието.
13. На последно място, почивката и отдихът са също толкова важни за
развитието на децата, колкото и задоволяването на основните нужди
като пълноценно хранене, подслон, здравеопазване и образование.
Без достатъчно почивка децата няма да имат енергията, мотивацията, физическите и умствените способности за пълноценно участие и
учене. Лишаването от почивка може да има необратими физически и
психически последици за развитието, здравето и благосъстоянието
на децата. Децата се нуждаят и от отдих в смисъл на време и пространство без задължения, развлечения и стимули, в което да имат
свободата да бъдат толкова активни или пасивни, колкото желаят.
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IV. Правен анализ на член 31
A. Член 31, параграф 1
14. Държавите – страни по Конвенцията, признават правото на детето
на:
а) Почивка: Правото на почивка изисква децата да се отморяват
достатъчно от работа, образователни дейности и всякакви видове
усилия с оглед гарантиране на тяхното оптимално здраве и благосъстояние. То изисква и да им се осигури възможността за достатъчно сън. При осъществяване правото на почивка от занимания
и на достатъчно сън трябва да се имат предвид разгръщащите се
способности на децата и техните нужди от развитие.
б) Отдих: Отдих означава времето, в което може да се осъществява
игра или отмора. Понятието се определя като свободно или необвързано със задължения време, в което не се извършват официални образователни дейности, работа, домашни задължения, други функции по поддръжката на живота или занимания, наложени
на човека отвън. С други думи, това до голяма степен е време на
разположение на детето, което то да използва така, както пожелае.
в) Игра: детската игра е всяко поведение, дейност или процес, иницииран, контролиран и структуриран от самите деца; тя се осъществява винаги и навсякъде, където възникват възможности за
това. Грижещите се за децата лица могат да допринасят за създаването на обстановка, в която се осъществява игра, но тя е незадължителна, подтикната от вътрешна мотивация и предприета
заради самата нея, а не като средство за постигане на някаква
цел. Играта е свързана с упражняването на автономност, физическа, умствена или емоционална дейност и потенциално може
да бъде под неограничени форми, били те групови или самостоятелни. Тези форми се променят и приспособяват през цялото детство. Основните характерни особености на играта са забавление,
несигурност, предизвикателство, гъвкавост и липса на производителност. Тези фактори заедно допринасят за радостта, която играта създава, и следващия подтик за продължаване на игровата
дейност. Макар в много случаи да се смята, че играта не е важна,
Комитетът потвърждава, че тя е основно и жизненоважно измере11

ние на удоволствието от детството, както и съществена съставна
част на физическото, социалното, умственото, емоционалното и
духовното развитие.
г) Дейности за отмора: Отмората е събирателно понятие, което описва много широк спектър от дейности, включително, наред с други, участие в музикални, художествени, занаятчийски и общностни
занимания, клубове, спортни прояви, игри, туризъм и лагеруване, както и упражняване на хобита. Тя се състои от дейности или
преживявания, доброволно избрани от детето поради непосредственото удовлетворение, което доставят, или защото то смята,
че изпълнението им ще му донесе някаква лична или социална
стойност. Отмората в много случаи се осъществява в пространства, конкретно проектирани за целта. Макар че много дейности
за отмора могат да бъдат организирани и управлявани от възрастни, тя следва да бъде доброволна дейност. Задължителните или
наложени от другиго игри и спортни занимания и принудителното
участие в младежка организация например не представляват отмора.
д)	Подходящи за възрастта на детето: Член 31 подчертава важността на дейностите, подходящи за възрастта на детето. По отношение на играта и отмората, възрастта на детето трябва да
се взема под внимание при определянето: на времето, което се
предоставя; естеството на пространствата и обстановките, които
са на разположение; формите на насърчаване и многообразието; степента на необходимия надзор от възрастни и участие на
възрастни с оглед осигуряване на безопасността и сигурността. С
израстването на децата, техните потребности и желания еволюират от места, които дават възможности за игра, до места, позволяващи възможности за общуване, прекарване на време с връстници или за усамотяване. Децата все повече ще изследват нови
възможности, което е свързано с поемане на рискове и изправяне
пред предизвикателства. Тези преживявания са необходими за
развитието на юношите и допринасят те да открият идентичността
и принадлежността си.
е) Културен живот и изкуства: Комитетът е на мнение, че именно
чрез културния живот и изкуствата децата и техните общности изразяват специфичната си идентичност и смисъла, който придават
на съществуването си, и изграждат мирогледа си, представляващ
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съприкосновението им с външните сили, засягащи живота им.2 Децата осъществяват и се радват на културно и творческо себеизразяване у дома, в училище, на улицата и на обществени места, както и чрез танци, фестивали, занаяти, церемонии, ритуали, театър,
литература, музика, кино, изложби, филми, цифрови платформи и
видео. Културата е продукт на общността като цяло; никое дете не
бива да бъде лишавано от достъп до създаването й или до ползата от нея. Културният живот възниква вътрешно в самата култура
и общност, а не се налага отвън, като ролята на държавите е да
способстват за него, а не да го предоставят.3
ж) Свободно участие: Правото на децата свободно да участват в
културния живот и изкуствата изисква държавите – страни по Конвенцията да зачитат достъпа на детето до такива дейности, избора и упражняването им и да се въздържат от възпрепятстване на
този достъп, избор и упражняване, при спазване на задължението
за осигуряване закрилата на детето и утвърждаването на неговия
най-добър интерес. Държавите – страни по Конвенцията трябва
да гарантират също че това право не се ограничава от други лица.
Детето има свободата да реши дали да упражнява това право или
не и тази свобода следва да се признава, зачита и защитава.

Б. Член 31, параграф 2
15. Държавите – страни по Конвенцията зачитат и развиват правото
на детето на:
а) Пълноценно участие в културния и творческия живот: Правото на пълноценно участие има три взаимно свързани и утвърждаващи се измерения:
(i) Достъпът налага необходимостта на децата да се осигуряват
възможности за досег с културния и творчески живот и за запознаване с широк спектър от различни форми на изразяване;
(ii) Участието изисква гарантиране на конкретни възможности децата индивидуално или в група да се изразяват свободно, да
общуват, да действуват и да извършват творчески дейности, с
2
3

Комитет по икономически, социални и културни права, общ коментар № 21
(2009 г.) относно правото на всички хора да участват в културния живот, т. 3.
Вж. ЮНЕСКО, „Декларация от Мексико за културните политики“, Световна конференция по въпросите на културните политики, Мексико, 26 юли – 6 август 1982 г.
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оглед пълното развитие на личността им;
(iii)	Приносът към културния живот обхваща правото на децата
да допринасят за духовните, материалните, интелектуалните и
емоционалните изражения на културата и изкуствата, с което
да способстват за развитието и трансформирането на обществото, към което принадлежат.
б) Насърчаване предоставянето на подходящи възможности:
Макар че изискването за насърчаване предоставянето на подходящи възможности се позовава изрично на културната и творческа дейност, отмората и отдиха, тълкуването на Комитета е, че
то включва също играта съобразно с член 4 от Конвенцията. Ето
защо държавите – страни по Конвенцията трябва да осигуряват
необходимите и подходящи предпоставки за участие с оглед улесняване на възможностите за осъществяване на правата по член
31 и способстване за тези възможности. Децата могат да реализират правата си единствено ако са налице необходимите законодателни, политически, бюджетни и свързани с околната среда и
услугите рамки.
в)	Предоставяне на равни възможности: На всяко дете трябва да
се предоставят равни възможности да се ползва правата си по
член 31.
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V. Член 31 в по-широкия контекст на Конвенцията
A. Връзки с общите принципи на Конвенцията
16. Член 2 (недопускане на дискриминация) Комитетът подчертава, че държавите – страни по Конвенцията трябва да предприемат
всички подходящи мерки, за да гарантират, че всички деца имат възможността да осъществяват правата си по член 31 без каквато и да е
дискриминация, независимо от расата, цвета на кожата, пола, езика,
религията, политическите или други възгледи, националния, етническия или социалния произход, имущественото състояние, инвалидност, рождение или друг статут на детето или на неговите родители
или законни настойници. Особено внимание следва да се обърне
на правата на определени групи деца, включително, наред с други,
на момичетата, децата с увреждания, децата, живеещи в лоша или
опасна среда, в бедност, в изправителни, здравни или социални заведения, в условия на конфликт или хуманитарна катастрофа, в селски
общности, децата, търсещи убежище и децата бежанци, безпризорните деца, децата от номадски групи, децата мигранти или вътрешно
разселените деца, децата от коренното население и от малцинствени
групи, децата, които работят, които са лишени от родителска грижа и
които са подложени на значителен натиск за учебни постижения.
17. Член 3 (най-добрия интерес на детето) Комитетът подчертава,
че осъществяването на правата по член 31 по дефиниция е в полза
на интереси на детето. Задължението за зачитане на най-добрите интереси на детето важи за децата като отделен индивид и като група
или категория. Всички законодателни, политически и бюджетни мерки, както и мерките във връзка със средата или предоставянето на
услуги, за които има вероятност да окажат въздействие върху предвидените в член 31 права, трябва да са съобразени с най-добрите
интереси на децата. Това би било приложимо например за нормативните разпоредби по отношение на здравето и безопасността, събирането и депонирането на твърди отпадъци, планирането на жилищното
устройство и транспорта, проектирането и достъпността на градската
среда, осигуряването на паркове и други зелени пространства, определянето на учебното време през деня, законодателството по въпросите на детския труд и образованието, инвестиционните проекти, законодателството, уреждащо неприкосновеността в Интернет, и други.
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18. Член 6 (живот, оцеляване и развитие): Държавите – страни по
Конвенцията трябва да гарантират във възможно най-голяма степен
живота, оцеляването и развитието на детето. В тази връзка Комитетът насочва вниманието към необходимостта от признаване положителната стойност на всяко измерение на член 31 за насърчаването на
развитието и разгръщащите се способности на децата. Това налага
също мерките, въведени в изпълнение на член 31, да съответстват
на нуждите от развитие на децата от всички възрастови групи. Държавите – страни по Конвенцията следва да способстват за осведомеността и разбирането сред родителите, грижещите се за децата
лица, представляващите държавата служители и всички специалисти, работещи с децата и за тях, относно централната роля на играта
за тяхното развитие.
19. Член 12 (правото на изслушване): Децата като отделен индивид и като група имат правото да изразяват своите възгледи по всички относящи се до тях въпроси, като на тези възгледи следва да се
придава надлежното значение съобразно с възрастта и зрелостта на
децата. Те следва при необходимост да получават адекватна подкрепа за изразяването на възгледите си. Децата имат право на избор и
автономност в своята игра и дейности за отмора, както и в участието си в културни и творчески дейности. Комитетът подчертава колко
е важно да се осигуряват възможности на децата да допринасят за
разработването на законодателство, политики и стратегии и създаването на услуги с оглед гарантиране изпълнението на правата по член
31. Този принос може да включва например участието им в консултации относно политиките във връзка с игрите и отмората, относно
законодателството, касаещо правата на образование, организацията на училищата и учебните планове и програми, относно законодателството, осигуряващо закрила във връзка с детския труд, относно
изграждането на паркове и други местни съоръжения и относно градоустройството и проектирането на подходящи за децата общности
и среди, като е възможно да се искат отзивите им по отношение на
възможностите за игра или отмора и културни дейности в училище и
в по-широката общност.4

4
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Вж. общ коментар № 12 (2009 г.) на Комитета относно правото на детето на изслушване.

Б. Връзки с други относими права
20. Член 13: Правото на свободно изразяване е основополагащо за
правото на свободно участие в културни и творчески дейности. Децата имат правото да се изразяват по избрания от тях начин и тази свобода може да бъде ограничена единствено със закон, когато това да
е необходимо, за да се осигури зачитането на правата и репутацията
на други лица и защитата на националната сигурност, обществените
ред, здраве и морал.
21. Член 15: Децата имат правото да избират приятелите си, както и
да членуват в социални, културни, спортни и други видове организации. Свободата на сдружаване представлява неделимо измерение на
правата им по член 31, тъй като заедно те създават форми на обусловена от въображението игра, които рядко могат да бъдат постигнати
във взаимоотношенията между възрастни и деца. Необходимо е децата да общуват с връстници и от двата пола, както и с хора с различни способности, от различни социални групи култури и на различна
възраст, за да се научат на сътрудничество, толерантност, споделяне
и съобразителност. Играта и отмората създават възможности за създаване на приятелства и могат да играят ключова роля в укрепването
на гражданското общество, способстването за социалното, моралното и емоционалното развитие на детето, моделирането на културата
и изграждането на общностите. Държавите – страни по Конвенцията
трябва да спомагат за създаването на възможности децата свободно
да се срещат със своите връстници на общностно равнище. Освен
това те трябва да зачитат и подкрепят правото на децата да учредяват сдружения, да се присъединяват към тях и да ги напускат, както и
правото на мирни събрания. Не бива обаче децата да се задължават
да участват в организации или да се присъединяват към тях.
22. Член 17: Децата имат право на информация и материали от социална и културна полза и от различни културни, национални и международни източници. Достъпът до такава информация и материали е
от основно значение за осъществяването на правото им на пълноценно участие в културните и творчески дейности. Държавите – страни
по Конвенцията се насърчават да гарантират на децата чрез различни информационни носители възможно най-широк достъп до информация и материали, свързани със собствената им и с други култури,
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на разбираем за тях език, включително чрез жестомимичен език и
Брайлово писмо, както и чрез допускане на изключения от законите
за авторското право, за да се осигури наличието на печатни материали в алтернативни формати. В този процес трябва да бъдат положени
грижи, за да се защити и опази културното многообразие и да се избягват културни стереотипи.
23. Член 22: Децата бежанци и търсещите убежище деца са изправени пред огромни предизвикателства в реализирането на правата си
по член 31, тъй като в много случаи те са откъснати от собствените
си традиции и култура и са изолирани от културата на приемащата
държава. Трябва да се полагат усилия, за да се гарантира, че децата
бежанци и търсещите убежище деца имат равностойни възможности
с децата от приемащата държава да се ползват от предвидените в
член 31 права. Трябва да бъде признато и правото на децата бежанци
да запазят и упражняват своите собствени развлекателни, културни
и творчески традиции.
24. Член 23: За децата с увреждания трябва да се осигурят достъпни
и способстващи за приобщаването среди и съоръжения,5 така че да
могат се ползват от правата си по член 31. Семействата, грижещите
се за децата лица и специалистите трябва да зачитат стойността на
приобщаващата игра както като право на децата с увреждания, така
и като средство за постигане на оптималното им развитие. Държавите – страни по Конвенцията следва да способстват за възможностите
на децата с увреждания да бъдат равностойни и активни участници
в игрови занимания, отмора, културния и творчески живот чрез повишаване на осведомеността сред възрастните и връстниците и чрез
осигуряване на подходяща за възрастта подкрепа или подпомагане.
25. Член 24: Осъществяването на предвидените в член 31 права не
само допринася за здравето, благосъстоянието и развитието на децата, но и за осигуряването на подходящи възможности децата да се
ползват от правата по член 31, когато са болни и/или хоспитализирани, което играе важна роля и за възстановяването им.
26. Член 27: Неадекватният жизнен стандарт, несигурната или пренаселена среда, опасните или санитарно необезпечени условия, не5
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Вж. Конвенция за правата на хората с увреждания, членове 7, 9 и 30.

пълноценната храна, принудителният вреден труд или експлоатация
– всичко това може да ограничи възможността на децата се ползват
от правата си по член 31 или изобщо да ги лиши от тази възможност. Държавите – страни по Конвенцията, се насърчават да вземат
под внимание последиците за правата на децата по член 31, когато
разработват политики, свързани със социалната закрила, заетостта,
жилищното настаняване и достъпа до публични пространства за децата, особено тези, които живеят без възможности за игра и отмора
в собствения дом.
27. Членове 28 и 29: Образованието трябва да бъде насочено към
развитието на личността на детето, на неговите таланти, умствени и
физически способности до най-пълния им потенциал. Изпълнението
на правата по член 31 е от основно значение за спазването на предвиденото в член 29 право. За да доведат потенциала си до оптимално осъществяване, децата се нуждаят от възможности за културно и
творческо развитие, както и участие в спортни занимания и игри. Комитетът подчертава също че правата по член 31 оказват благотворно
влияние върху образователното развитие на децата; приобщаващото
образование и приобщаващата игра взаимно се укрепват и следва
да бъдат подкрепяни ежедневно през цялото време на ранното образование и грижа (в предучилищна възраст), както и в основното и
средното образование. Макар да има значение и да е необходима за
децата на всякаква възраст, играта е особено важна в ранните години
на училищното обучение. Научните изследвания са доказали, че играта е важно средство, чрез което децата се учат.
28. Член 30: Необходимо е насърчаване на децата от етнически, религиозни или езикови малцинства да се ползват от собствената си
култура и да вземат участие в нея. Държавите следва да зачитат
културните особености на децата от малцинствените общности и от
коренното население, както и да им гарантират права, равностойни
с тези на останалите деца, за да могат те да участват в културни и
творчески дейности, отразяващи собствения им език, религия и култура.
29. Член 32: Комитетът обръща внимание, че в много страни децата са ангажирани с тежка работа, която ги лишава от правата им по
член 31. Освен това милиони деца през по-голямата част от детство19

то си са заети с домакинска работа или извършват със семействата
си труд, който не е опасен, но не позволява достатъчна почивка или
подходящо образование. Необходимо е държавите да предприемат
всички необходими мерки за защита на децата работници от условия,
които нарушават правата им по член 31.
30. Членове 19, 34, 37 и 38: Насилието, сексуалната експлоатация,
лишаването от свобода по незаконни или тиранични начини и принудителната военна служба при въоръжени конфликти създават условия, които сериозно възпрепятстват или дори отнемат възможността на децата да се ползват от правото си на игра, отмора и участие
в културния живот и изкуствата. Тормозът [подиграването] от други
деца също може да бъде съществена пречка за упражняването на
правата по член 31. Тези права могат да се осъществяват единствено
ако държавите – страни по Конвенцията предприемат всички необходими мерки за защита на децата от подобни действия.
31. Член 39: Държавите – страни по Конвенцията следва да осигурят
подкрепа за възстановяване и реинтеграция на децата, сблъскали се
с пренебрежително отношение, експлоатация, злоупотреба или с други форми на насилие. Преживяванията на децата, включително тези,
които са болезнени и причиняват вреда, могат да се изразяват игрово
или с творчески средства. Възможностите за осъществяване на правата по член 31 могат да бъдат ценно средство, чрез което децата да
се освобождават от травматични или трудни житейски преживявания,
така че да се помирят с миналото си и в бъдеще да се справят с живота по-добре. Играта и творческото изразяване биха им позволили
да общуват, да разбират по-добре собствените си чувства и мисли,
да предотвратяват и преодоляват психосоциални предизвикателства
и да се научат да управляват взаимоотношенията и конфликтите чрез
естествен, воден от самите тях себеизцелителен процес.
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VI. Създаване на контекста за осъществяване
на член 31
A. Фактори за оптимална среда
32. Децата имат спонтанен порив да играят и да участват в дейности
за отмора. Те търсят възможности за това дори в най-неблагоприятни среди. Необходимо е обаче да се осигурят определени условия
съобразно с техните развиващи се способности, за да могат да осъществят правата си по член 31 в оптимална степен. Децата в това си
качество следва да се ползват от:
-

свобода от стрес;

-

свобода от социална изолация, предразсъдъци и дискриминация;

-

среда, която не застрашава със социална вреда или насилие;

-

среда, в достатъчна степен свободна от отпадъци, замърсяване,
натоварено улично движение и други физически опасности, за да
могат да се движат свободно и безопасно в околността, в която
живеят;

-

възможности за почивка, подходящи за възрастта и развитието
им;

-

наличие на време за отдих, свободно от други изисквания към тях;

-

достъпно пространство и време за игра, свободно от контрол и
управление от страна на възрастните;

-

пространство и възможности за игра на открито без придружител,
в разнообразна и изпълнена с предизвикателства физическа среда, с лесен достъп до оказващи подкрепа възрастни, ако е необходимо;

-

възможности за опознаване на естествената среда и животинския
свят, взаимодействие с тях и игра в тях;

-

възможности за инвестиране в собственото им пространство и
време с оглед създаване и преобразяване на собствения им свят
посредством въображението и езика им;

-

възможности за изследване и разбиране на културното и творческото наследство на общността им, за участие в него, за създаването и оформянето му;

-

възможности за участие заедно с други деца в игри, спортни зани-
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мания и други дейности за отмора, подкрепени при необходимост
от обучени инструктори;
-

признаване от родителите, учителите и общество като цяло на
стойността и легитимността на предвидените в член 31 права.

Б. Предизвикателства пред осъществяването на член 31
33. Непризнаване важността на играта и отмората: В много части
на света играта се възприема като „дефицитно“ време, прекарвано в
празни или неплодотворни занимания, които нямат вътрешна стойност. Родителите, грижещите се за децата лица и публичната администрация в общия случай отдават по-голям приоритет на ученето или
на труда със стопанска стойност, отколкото на играта, като последната често пъти е смятана за шумна, мръсна, пречеща и натрапчива.
Освен това възрастните често пъти нямат увереността, уменията или
разбирането, за да подкрепят детската игра и да си взаимодействат с
децата под игрова форма. Както правото на децата на игра и отмора,
така и огромното значение на тези дейности за тяхното благосъстояние, здраве и развитие, остават недоразбрани и недооценени. Ако
играта все пак се ползва с признание, обикновено повече стойност се
придава на физически активните занимания и състезателните (спортни) игри, отколкото например на фантазията или социалната драма.
Комитетът подчертава, че е особено необходимо по-голямо зачитане
на формите и местата за игра и отмора, предпочитани от по-големите
деца. Юношите често пъти търсят места, на които да се срещат със
своите връстници и да изследват зараждащата се своя независимост
и прехода към зрялост. Това е важно измерение за развитието на чувството им за идентичност и принадлежност.
34. Опасна среда: Характеристиките на средата, които оказват въздействие върху предвидените в член 31 права, могат да бъдат както
защитни, така и рискови фактори за здравето, развитието и безопасността на децата. По отношение на по-малките деца пространствата, които осигуряват възможности за откривателство и творчество,
следва да позволяват надзор от родителите и грижещите се за децата лица, включително чрез визуален и гласов контакт. Децата имат
потребност от достъп до приобщаващи пространства, свободни от
нежелани опасности и в близост то дома им, както и от мерки за на-
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сърчаване на безопасното, самостоятелно придвижване успоредно с
разгръщането на способностите им.
35. Повечето от най-бедните деца по света са изложени на физически
опасности като замърсена вода; открити канализационни системи;
пренаселени градове; неконтролирано улично движение; лошо улично осветление и задръствания; незадоволителен обществен транспорт; липса на безопасни местни зони за игра, зелени пространства
и културни обекти; незаконни градски квартали от типа „гето“ в опасна, белязана от насилие или токсична среда. На местата, белязани
от отминал конфликт, е възможно мини и невзривени боеприпаси да
навредят на децата. Действително те са изложени на особено голям
риск както защото естественото им любопитство и откривателското
естество на играта им повишава вероятността от съприкосновение с
тези опасности, така и защото последиците от взрив са по-тежки за
децата.
36. Децата могат да бъдат изложени на риск в публичната среда и
поради съчетанието от човешки фактори: високи нива на престъпност и насилие; граждански вълнения и бунтове; насилие, свързано
с наркотици и престъпни групи; риск от отвличане и трафик на деца;
обществени пространства, контролирани от враждебно настроени
младежи или възрастни; агресия и сексуално насилие над момичетата. Дори там, където съществуват паркове, игрища, спортни съоръжения и други възможности, те в много случаи са разположени
на места, където децата са в опасност, без надзор и изложени на
рискове. Всички тези застрашаващи фактори силно ограничават възможностите на децата за безопасна игра и отмора. Все по-силното
еродиране на много от пространствата, които традиционно са били
на разположение на децата, налага необходимостта от по-решителна
намеса на държавата за защита на правата по член 31.
37. Съпротивление срещу използването на обществени пространства от децата: Използването на обществени пространства от
децата за игра, отмора и техни собствени културни дейности, е възпрепятствано и от все по-голямата комерсиализация на публичните
места и изолирането на децата от тях. Освен това в много части на
света търпимостта към децата в обществените пространства все повече намалява. Например въвеждането на полицейски час за децата,
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затварянето на квартали или паркове с врати, намалените допустими
нива на шума, игрищата със строги правила за „приемливо“ игрово
поведение и ограниченията за достъп до търговските центрове създават усещането, че децата са „проблеми“ и/или злосторници. Особено юношите са масово възприемани като заплаха поради широко
разпространените отрицателни материали и представяне по средствата за информация и се обезсърчават да използват обществените
пространства.
38. Изолацията на децата има съществени последици за развитието
им като граждани. Споделянето на приобщаващи обществени пространства от различни възрастови групи благоприятства за гражданското общество, укрепва го и поощрява децата да се възприемат като
граждани с права. Държавите се насърчават да подпомагат диалога
между по-възрастните и по-младите поколения с оглед по-широкото
признаване на децата като носители на права и на важното значение
на мрежите от разнообразни общностни пространства на в района
или в общината, които да задоволяват потребностите от игра и отмора на всички деца.
39. Равновесие между риска и безопасността: Страховете от физическите и обусловените от човека рискове, на които са изложени децата в местната среда в някои части на света, водят до повишено наблюдение и надзор и съответно до ограничения на свободата за игра
и възможностите за отмора. Освен това самите деца могат да бъдат
заплаха за други деца в своите игри и дейности за отмора – например
тормоз [подиграване] и малтретиране на по-малките от по-големите
деца и оказване на групов натиск за предприемане на рисково поведение. Макар че децата не бива да са изложени на опасности при
осъществяването на правата си по член 31, наличието на известна
степен на риск и предизвикателство е неделим елемент от играта и
дейностите за отмора и необходима съставна част на ползите от тези
дейности. Необходимо е постигането на баланс между действията за
намаляване на неприемливите опасности в средата на децата, например затваряне на кварталните улици за движение на автомобили,
подобряване на уличното осветление или създаване на безопасни
граници на училищните игрища, от една страна, и от друга – осведомяването, подготвянето и овластяването на децата, така че сами да
вземат необходимите предпазни мерки, за да повишат собствената
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си безопасност. Най-добрите интереси на детето и изслушването на
преживяванията и тревогите му следва да служат за определяне на
равнището на риск, на което те биха могли да са изложени.
40. Липса на достъп до природата: Децата започват да разбират,
ценят и да се грижат за природата чрез съприкосновение с нея, самостоятелно инициирана игра и изследване заедно с възрастни, които разкриват чудесата и значението й. Спомените от детските години за игрите и отдиха сред природата укрепват вътрешните сили за
справяне със стреса, вдъхновяват усещането за духовно възхищение
и насърчават чувството за отговорност към земята. Играта в природната среда допринася и за живостта, равновесието, творческия дух,
социалното сътрудничество и концентрацията. Връзката с природата
чрез градинарство, събиране на реколтата, церемонии и тихо съзерцание е важно измерение на изкуствата и наследството на много култури. В свят, в който урбанизацията и приватизацията придобиват все
по-големи мащаби, достъпът на децата до паркове, градини, гори,
плажове и други природни кътчета все повече намалява. Децата от
бедните градски райони са най-засегнати от липсата на подходящ
достъп до зелени пространства.
41. Натиск за учебни постижения: В много части на света множество деца биват лишени от правата си по член 31 вследствие от поставянето на прекомерен акцент върху успеха в официалното образование. Например:
-

образованието в ранното детство е все по-съсредоточено върху
усвояването на официален учебен материал за сметка на участието в игри и постигането на по-широки резултати за развитието;

-

извънучилищното обучение и домашната подготовка отнемат времето на децата за свободно избрани дейности;

-

учебният план и дневната програма в много случаи не предвиждат
необходимостта от игра, отмора и почивка и възможности за такива дейности;

-

прилагането на формалните или дидактични образователни методи в класната стая не се възползва от възможността за активно
учене под игрова форма;

-

в много училищата досегът с природата намалява, тъй като се на-
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лага децата да прекарват повече време на закрито;
-

възможностите за културни и творчески дейности и осигуряването
на професионални творци за обучението по изкуства в някои страни все повече отстъпват пред по-академичните предмети.
Ограниченията за видовете игра, с която могат да се занимават децата в училище, потискат възможностите им за творчество, откривателство и социално развитие.
42. Прекомерно строг и натоварен график: За много от децата
възможността за осъществяване на предвидените в член 31 права
е ограничена от налагането на дейности, избрани от възрастните,
включително например задължителни спортни занимания, рехабилитационни дейности за децата с увреждания или домакински задачи,
особено за момичетата. По този начин почти или изобщо не им остава време за предприемане на дейности по собствена инициатива.
Ако са налице държавни инвестиции, тенденцията е те да са съсредоточени върху организираните, състезателни форми на отмора, а
понякога от децата се изисква или върху тях се упражнява натиск да
участват в младежки организации, които не са избрали сами. Децата
имат право на време, което не е управлявано или контролирано от
възрастните, както и време, в което към тях не се предявяват никакви
изисквания, за да могат да не вършат нищо, ако желаят. Действително липсата на дейност може да стимулира творческия дух. Строгото
разпределяне на цялото време за отдих на едно дете сред планирани
или състезателни дейности може да навреди на неговото физическо,
емоционално, умствено и социално благосъстояние.6
43. Пренебрегване на член 31 в разработването на програми: В
много страни работата, насочена към грижите и развитието в ранното
детство, се съсредоточава изключително върху въпросите, свързани
с оцеляването на децата, без да се обръща внимание на предпоставките за процъфтяване на децата. Предметът на много от програмите е единствено изхранването, имунизацията и предучилищното
образование, без да се акцентира върху играта, отмората, културата
и изкуствата. Осъществяващият програмите персонал не е подходящо обучен да обезпечава тези аспекти от потребностите на детето от
развитие.
6
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44. Липса на инвестиции в културни и творчески възможности за
децата: Достъпът на децата до културни и творчески дейности често
пъти е ограничен от редица фактори, включително липсата на родителска подкрепа, цената за достъп, липсата на транспорт, насочеността на много от изложбите, постановките и проявите преимуществено към възрастните, както и липсата на приобщаване на децата
към определянето на съдържанието, замисъла, местоположението и
формите на тези дейности. Необходимо е по-силно акцентиране върху създаването на пространства, насърчаващи творческия дух. Субектите, управляващи центрове за изкуства и култура, следва да имат
виждане и отвъд физическото пространство, за което отговарят, и да
сверяват доколко техните програми отразяват и откликват на културния живот на общността, която представляват. За да вземат децата
участие в изкуствата, е необходим подход, който в по-голяма степен
ги поставя в центъра на вниманието, като ги приканва да творят, показва произведенията им и ги включва в съставянето на структурите
и програмите, които се предлагат. Тези занимания по време на детството могат да стимулират изграждането на културни интереси за
цял живот.
45. Нарастваща роля на електронните средствата за информация: Децата във всички региони на света запълват все повече от времето си, посветено на игра, отмора, културни и творчески дейности,
както в качеството на потребители, така и на творци, с различни цифрови платформи и средствата за информация, включително гледане на телевизия, размяна на съобщения, социални мрежи, компютърни игри, текстови съобщения по мобилни устройства, слушане и
композиране на музика, гледане и създаване на видеоклипове и филми, сътворяване на нови форми на изкуство и публикуване на изображения. Информационно-комуникационните технологии все повече се
превръщат в основно измерение на детското ежедневие. Днес децата
плавно преминават между офлайн и онлайн средата. Тези платформи предлагат огромни предимства от образователно, социално и културно естество и държавите се насърчават да предприемат всички
необходими мерки, за да гарантират равни възможности на всички
деца да се ползват от тези предимства. В днешната глобализирана
среда достъпът до Интернет и социалните мрежи е от основно значение за осъществяването на предвидените в член 31 права.
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46. Комитетът обаче е загрижен от все по-солидните доказателства
за степента, в която тези среди и времето, прекарвано от децата във
взаимодействие с тях, могат също да носят значителен риск и вреда
за децата.7 Например:
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-

Достъпът до Интернет и социалните мрежи излага децата на опасността от кибертормоз, порнография и набиране на потенциални
жертви на блудство чрез Интернет [cybergrooming]. Много от децата посещават Интернет кафета, компютърни клубове и игрални
зали без подходящи ограничения за достъпа или ефективни системи за наблюдение;

-

Все по-широкото разпространение на видеоигри с насилие, особено сред момчетата, очевидно е свързано с агресивно поведение,
тъй като игрите са силно ангажиращи и интерактивни и възнаграждават проявите на насилие. Тъй като обикновено тези игри се играят многократно, това води до заучаване на негативно поведение
и може да допринесе за намаляване на чувствителността към болката и страданието на другите, както и за агресивно или вредно
поведение към останалите. Все по-широките възможности за игра
в Интернет, при които децата са в съприкосновение с глобална
мрежа от потребители без филтри или защита, също предизвикват
загриженост.

-

Много от средствата за информация, особено масовата телевизия,
не отразяват езика, културните ценности и творческата стойност
на многообразието от култури, които съществуват в обществото.
Това монокултурно представяне не само ограничава възможностите всички деца да се ползват от потенциалния широк обхват на
възможните културни дейности, но и би могло да допринесе за
подценяването на култури, които не са масови. Телевизията също
допринася за загубата на много от игрите, песните и стихчетата
от детството, които традиционно са предавани от поколение на
поколение на улицата и игрището;

-

Смята се, че все по-голямата зависимост от дейностите, извършвани на екран, е свързана с намалена физическа активност сред
децата, лоши навици за сън, нарастващо затлъстяване и други
свързани заболявания.

7

УНИЦЕФ, Безопасност на децата в Интернет: глобални предизвикателства и
стратегии. Технически доклад (Флоренция, Научен център Innocenti, 2012 г.).

47. Маркетинг и комерсиализация на игрите: Комитетът е загрижен, че много деца и техните семейства са изложени на все повече
нерегламентирана комерсиализация и маркетинг от производителите
на играчки и игри. Родителите са подложени на натиск да купуват
все повече продукти, които могат да бъдат вредни за развитието на
децата им или потискат творческата игра, например: изделия, които
популяризират телевизионни програми със стандартни герои и сюжети, възпиращи откривателството, обусловено от собственото въображение; играчки с микрочипове, които превръщат детето в пасивен
наблюдател; комплекти с предварително определени шаблони на
поведение; играчки, утвърждаващи традиционните полови стереотипи или ранната сексуализация на момичетата; играчки, съдържащи опасни части или химикали; реалистични военни играчки и игри.
Глобалният маркетинг също може да отслаби участието на децата в
традиционния културен и творчески живот на общността им.
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VII. Деца, нуждаещи се от особено внимание за осъществяването на правата им по член 31
48. Момичетата: Съчетанието от значително натоварване с отговорности за домакинството и грижа за братчета, сестрички и семейството, загрижеността на родителите за защита на момичетата, липсата
на подходяща материална база и културните схващания, налагащи
ограничения върху очакванията и поведението на момичетата, могат да намалят възможностите им да се ползват от предвидените в
член 31 права, особено в юношеските години. Освен това разграничаването между това, което се смята за „момичешка“ и за „момчешка“
игра, широко затвърждавано от родителите, грижещите се за децата
лица, средствата за масова информация и производителите на игри
и играчки, затвърждава традиционното разделение на обществото по
полови роли. Данните сочат, че докато игрите на момчетата ги подготвят за успешно представяне в широк спектър от професионални
и други контексти в съвременното общество, тези на момичета поскоро ги насочват към затворения свят на дома и бъдещите роли на
съпруги и майки. В много случаи момчетата и момичетата в юношеска възраст биват възпирани да извършват съвместни дейности за
отмора. Освен това момичетата като цяло се включват в по-малка
степен във физически дейности и организирани игри вследствие от
наложените отвън културни фактори, самоналожените съображения
за въздържание от участие или липсата на подходящи възможности.
Тази тенденция е тревожна предвид доказаните физически, психически, социални и интелектуални ползи, свързвани с извършването на
спортни дейности.8 На фона на тези широко разпространени пречки
за осъществяването на правата на момичетата по член 31 Комитетът
настоятелно призовава държавите – страни по Конвенцията да предприемат действия за възправяне срещу половите стереотипи, които
утежняват и затвърждават тенденциите за дискриминация и неравностойни възможности.
49. Децата, живеещи в бедност: Липсата на достъп до материална
база, неспособността да се заплащат разходите за участие, опасните
и занемарени квартали, необходимостта от труд и чувството за безсилие и маргинализация – всичко това изолира най-бедните деца от
8

30

ЮНЕСКО, Международна харта за физическо възпитание и спорт, 1978 г.

осъществяването на предвидените в член 31 права. За много деца
рисковете за здравето и безопасността им извън дома се утежняват
от домашна среда, която не осигурява никакво или почти никакво
пространство или възможност за игра и отмора. Децата без родители
са особено уязвими към загуба на правата по член 31; безпризорните
деца не получават възможности за игра и в общия случай биват активно изолирани от градските паркове и игрища, макар че използват
собственото си творческо въображение, за да използват неформалната улична среда за игра. Общинските власти трябва да признаят
важността на парковете и игрищата за осъществяването на предвидените в член 31 права от живеещите в бедност деца и да провеждат
с тях диалог относно охраната на реда и инициативите за планиране
и развитие. Необходимо е държавите да предприемат действия за
осигуряване на достъп до културни и творчески дейности за всички
деца, условия за такива дейности, както и равни възможности за игра
и отмора.
50. Децата с увреждания: Множество са пречките за достъпа на
децата с увреждания до осъществяване на предвидените в член 31
права, включително: изолация от училищна дейност и от неформални
и социални места, на които се завързват приятелства и се извършва игра и отмора; изолация у дома; културни нагласи и отрицателни
стереотипи, обуславящи враждебността към децата с увреждания и
отхвърлянето им; физическа недостъпност на обществените пространства, парковете, игрищата и съоръженията, кината, театрите,
концертните зали, спортните бази и зали и др.; политики, които не
допускат тези деца до спортни и културни обекти по съображения
за безопасност; бариери в общуването и неосигуряване на превод и
приспособителни технологии; липса на достъпен транспорт. Децата с
увреждания могат да бъдат възпрепятствани да се ползват от правата си, ако не се инвестира в привеждането на радиото, телевизията,
компютрите и таблетите в достъпен за тях вид, включително чрез спомагателни технологии. В тази връзка Комитетът приветства член 30
от Конвенцията за правата на хората с увреждания, който подчертава
задълженията на държавите – страни по Конвенцията да гарантират
на децата с увреждания равен достъп с другите деца до участие в
игри, отмора, спортни занимания и дейности за отдих, включително
в масовата училищна система. Необходими са активни мерки за пре-
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махване на препятствията и повишаване на достъпността и наличието на приобщаващи възможности децата с увреждания да участват
във всички тези дейности.9
51. Децата в социални заведения: Много деца прекарват цялото си
детство или част от него в социални заведения, включително,наред
с други, в домове и интернати, болници, центрове за задържане под
стража, домове за временно задържане на непълнолетни закононарушители и бежански центрове, където възможностите за игра, отмора и участие в културния и творчески живот са ограничени или липсват напълно. Комитетът подчертава необходимостта държавите да
работят за деинституционализация на децата, но до постигането на
тази цел обаче те следва да приемат мерки, гарантиращи, че всички
тези институции осигуряват пространства и възможности, така че децата да изграждат връзки с връстниците си в общността, да играят и
да вземат участие в игри, физическа активност, културния и творческия живот. Тези мерки следва да не се ограничават до задължителни
или организирани дейности. За да играят и да се отморяват децата
свободно, са необходими безопасни и стимулиращи обстановки. По
възможност такива възможности следва да се осигуряват на децата в
местните общности. Децата, които прекарват значителни периоди от
време в социални заведения, имат потребност и от подходяща литература, периодични издания и достъп до Интернет, както и подкрепа,
за да могат да се възползват от тези ресурси. Необходимо е време,
подходящо пространство, адекватни ресурси и оборудване, обучен и
мотивиран персонал, както и целеви бюджети, за да се създаде необходимата обстановка, която да гарантира, че всяко дете, живеещо
в социално заведение, може да осъществява правата си по член 31.
52. Децата от коренното население и малцинствените общности:
Етническата, религиозната, расовата или кастовата дискриминация
могат да попречат на децата да осъществяват правата си по член 31.
Враждебността, политиките за асимилация, отхвърлянето, насилието
и дискриминацията могат да възпрепятстват децата от коренното население и от малцинствените групи да се ползват от собствените си
културни практики, ритуали и празници, както и да участват в спортни
занимания, състезания, културни дейности, игра и отмора заедно с
останалите деца. Държавите са длъжни да признават, защитават и
9
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Общ коментар № 9 (2006 г.) относно правата на децата с увреждания.

спазват правото на малцинствените групи да вземат участие в културния и развлекателен живот на обществото, в което живеят, както и
да пазят, популяризират и развиват собствената си култура.10 Децата
от коренното население обаче имат и правото да откриват и опознават култури отвъд границите на собствените си семейни традиции.
Културните и творческите програми трябва да се основават на приобщаването, участието и недопускането на дискриминация.
53. Децата в условия на конфликт, извънредни хуманитарни ситуации и природни бедствия: В условия на конфликт или бедствие
предвидените в член 31 права често пъти остават на заден план
спрямо осигуряването на храна, подслон и лекарства. В подобни ситуации обаче възможностите за игра, отмора и културна дейност могат да играят съществена терапевтична и рехабилитационна роля,
като помагат на децата да си възвърнат усещането за нормалност и
радост след преживяната загуба, разселване и травматични събития.
Например игрите, музиката, поезията или драмата могат да помогнат
на децата бежанци и децата, преживели тежка загуба, насилие, малтретиране или експлоатация, да преодолеят емоционалната болка
и да възстановят контрола над живота си. Тези дейности могат да
възвърнат чувството им за идентичност, да им помогнат да се помирят вътрешно със случилото се и да им позволят отново да изпитват
радост и удоволствие. Участието в културни и творчески дейности,
игра и отмора дава на децата възможността да споделят преживяванията си, отново да изградят усещане за стойност на собствената
си личност и самочувствие, да изследват собствения си творчески
потенциал и да постигнат чувство за близост и принадлежност. Освен това предразполагащата към игра обстановка дава възможност
на наблюдаващите децата лица да установят кои от тях страдат от
вредното въздействие на конфликта.

10 Декларация на ООН за правата на коренното население (Резолюция № 61/295 на
Общото събрание, приложение).
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VIII. Задължения на на държавите – страни
по Конвенцията
54. Член 31 налага три задължения на държавите – страни по Конвенцията с оглед гарантиране, че предвидените от него права се осъществяват от всяко дете без дискриминация:
а) задължението за спазване изисква държавите – страни по Конвенцията да се въздържат от пряка или косвена намеса във възможността на децата да се ползват от предвидените в член 31
права;
б) задължението за защита изисква държавите – страни по Конвенцията, да предприемат стъпки за предотвратяване намесата на
трети лица в правата по член 31;
в) задължението за осъществяване изисква държавите – страни по
Конвенцията да въведат необходимите законодателни, административни, съдебни, бюджетни, насърчителни и други мерки, способстващи за пълното ползване от предвидените в член 31 права
чрез предприемане на действия за осигуряване на всички необходими услуги и възможности.
55. Макар Международният пакт за икономически, социални и културни права да предвижда постепенно осъществяване на тези права
и да отчита проблемите, произтичащи от ограничените ресурси, той
налага на държавите – страни по Конвенцията конкретното и непрекъснато задължение дори при недостатъчни ресурси да „се стремят
към гарантиране на възможно най-широко ползване със съответните
права при господстващите [дадените]обстоятелства“11. В този смисъл
не се допускат регресивни мерки по отношение на правата по член
31. Ако въпреки това такава мярка бъде умишлено предприета, държавата трябва да докаже, че внимателно е разгледала всички възможности, включително като надлежно се е съобразила с изразените
от децата възгледи по въпроса, и че решението е обосновано с оглед
на всички останали права, предвидени в Конвенцията.
56. Задължението за спазване включва приемането на конкретни
мерки, насочени към постигане зачитането на правото на всяко дете
11 Комитет по икономически, социални и културни права, общ коментар № 3 (1990 г.)
относно естеството на задълженията на държавите – страни по Конвенцията,
точка 11.
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да осъществява своите права по член 31 самостоятелно или заедно
с други деца, включително:
а)	Подкрепа за грижещите се за децата лица: Съобразно с член
18, параграф 2 от Конвенцията, на родителите и грижещите се за
децата лица следва да се предоставят напътствия, подкрепа и
подпомагане по отношение [на осъществяването] на правата по
член 31. Тази подкрепа може да бъде под формата на практически
указания, например как да се вслушват в децата по време на игра,
да създават среда, способстваща за детската игра, да позволяват
на децата да играят свободно и самите те да играят с тях. Тя може
да акцентира също върху важността да се насърчават съзиданието и сръчността, постигането на баланс между безопасността и откривателството, стойността на играта за развитието и насоченото
съприкосновение с културни и творчески дейности и дейности по
отмора.
б)	Повишаване на осведомеността: Държавите следва да инвестират в мерки за противодействие на широко разпространените културни нагласи, които подценяват предвидените в член 31 права,
включително:
-

обществена осведоменост както относно правото на игра, отмора, почивка, отдих и участие в културни и творчески дейности за момчетата и момичетата на всякаква възраст, така и
относно значението на тези дейности за повишаване радостта
от детството, способстване за оптималното развитие на детето
и изграждане на положителна среда за учене;

-

мерки за противодействие на широко разпространените отрицателни нагласи, особено към юношите, които водят до ограничаване на възможностите за ползване от правата по член 31.
По-специално следва да се създават възможности децата да
представляват себе си в средствата за масова информация.

57. Задължението за защита изисква държавите – страни по Конвенцията да предприемат действия за предотвратяване намесата в
предвидените в член 31 права или ограничаването им от страна на
трети лица. Съответно държавите са длъжни да осигурят:
а) Недопускане на дискриминация: Необходимо е законодателство, гарантиращо достъп на всяко дете, без дискриминация по
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каквито и да било признаци, до всички среди за отмора, култура и
творчество, включително обществени и частни пространства, природа, паркове, игрища, спортни съоръжения, музеи, кина, библиотеки, театри, както и културни дейности, услуги и събития;
б) Регламентиране на недържавните субекти: Следва да се въведат закони, подзаконови актове и насоки, заедно с необходимото
разпределение на бюджетни средства и с ефективни механизми
за наблюдение и изпълнение, за да се гарантира, че всички членове на гражданското общество, в това число частният сектор, спазват изискванията на член 31, включително, наред с други):
-

трудова закрила за всички деца, гарантираща подходящи ограничения върху естеството на труда, дневното и седмичното работно време, периодите на почивка и удобствата за отмора и
почивка съобразно в развиващите се способности на децата;
- държавите се насърчават също да ратифицират и изпълняват
конвенции № 79, № 90, № 138 и № 182 на МОТ;12

-

установяване на стандарти за безопасност и достъпност на
всички обекти за игра и отмора, играчки и игрово оборудване;

-

задължения за включване на възможностите за осъществяване
на правата по член 31 в предложенията за плановете за развитие на урбанизираните и селските територии;

-

защита от културни, творчески и развлекателни материали,
които биха могли да окажат вредно въздействие върху благосъстоянието на децата, включително системи за защита и
класификация, регламентиращи предаванията и филмите
по средствата за информация, като се вземат под внимание
разпоредбите както на член 13 относно правото на свободно
изразяване, така и на член 18 относно отговорностите на родителите;

-

въвеждане на разпоредби за забрана на производството на реалистични военни игри и играчки за децата;

в) Защита на децата от вреди: Трябва да се въведат и изпълняват
предназначени за закрила на децата политики, процедури, професионални етични ръководства, кодекси и стандарти за всички
12 Конвенция № 79 на МОТ относно нощния труд на младежите (неиндустриални
дейности); Конвенция № 90 на МОТ относно нощния труд на младежите (индустриални дейности); Конвенция № 138 на МОТ относно минималната възраст за
приемане на работа; Конвенция № 182 на МОТ относно най-тежките форми на
детски труд.
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специалисти, работещи с децата в областта на играта, отмората,
спорта, културата и изкуствата. Необходимо е да се признае и необходимостта от закрила на децата от потенциалните вреди, които
могат да им бъдат нанесени от други деца при упражняването на
правата им по член 31;13
г) Безопасност в Интернет: Следва да се въведат мерки за подобряване на достъпа до Интернет и достъпността на съдържанието,
както и за безопасност на децата в глобалната мрежа. Това трябва
да включва действия за овластяване и осведомяване на децата,
така че поведението им в Интернет да бъде безопасно, а те да
бъдат уверени и отговорни обитатели на цифровия свят и да сигнализират при натъкване на злоупотреби и неподходяща дейност.
Необходими са също мерки за: ограничаване безнаказаността на
възрастните, извършващи злоупотреби, чрез законодателството и
международно сътрудничество; ограничаване на достъпа до материали и игрови мрежи, които са вредни или предназначени за
възрастни; подобряване на информацията за родители, учители
и факторите, формиращи политиките, с оглед повишаване на осведомеността относно потенциалните вреди от игрите с насилие
и разработване на стратегии за насърчаване на по-безопасни и
привлекателни възможности за децата;
д) Безопасност след конфликти: Следва да се предприемат активни мерки за възстановяване и защита на правата по член 31 в
ситуации на отминал конфликт и бедствия, включително:
-

насърчаване на играта и творческото изразяване с оглед способстване за устойчивостта и психическото оздравяване;

-

създаване или възстановяване на безопасни пространства,
включително в училищата, където децата могат да участват в
игри и дейности за отмора като част от завръщането им към
нормалния ход на живота;

-

на местата, където безопасността на децата е застрашена от
мини, трябва да се инвестира в пълното почистване на всички
засегнати площи от мините и касетъчните боеприпаси14;

е) Маркетинг и средства за масова информация: Следва да се
предприемат действия за:
13 Общ коментар № 13 (2011 г.) относно правото на детето на свобода от всички
форми на насилие.
14 Протокол за остатъчните експлозиви от войни (Протокол V към Конвенцията за
конвенционалните оръжия).
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-

преразглеждане на политиките относно търговското предлагане на играчки и игри на децата, включително чрез детски телевизионни програми и преки реклами, особено тези, които
поощряват насилието и сексуализацията на момичетата или
момчетата и затвърджават стереотипите относно половете или
уврежданията;

-

ограничаване съприкосновението с реклама в най-гледаното от
деца време;

ж) Механизми за подаване и разглеждане на жалби: Трябва да са
налице независими, ефективни, безопасни и достъпни механизми,
чрез които децата да могат да подават жалби и търсят компенсация при нарушения на правата им по член 3115. Необходимо е
децата да знаят на кого и как (по какъв ред) могат да се оплакват.
Държавите се насърчават да подпишат и ратифицират Факултативния протокол към Конвенцията за правата на детето относно
комуникационната процедура (OPIC), което ще осигури възможността отделни деца да подават жалби за нарушения.
58. Задължението за осъществяване изисква държавите – страни по
Конвенцията да приемат широк спектър от мерки за гарантиране на
осъществяването на всички предвидени в член 31 права. Съгласно
член 12 от Конвенцията всички такива мерки, както на национално,
така и на местно равнище, включително планирането, създаването,
разработването, изпълнението и наблюдението следва да се разработват в сътрудничество със самите деца, както и с неправителствените и общностните организации, например чрез детски клубове
и сдружения, общностни групи за изкуство и спорт, представителни
организации на деца и възрастни с увреждания, представители на
малцинствените общности и организации, осигуряващи игрови занимания16. По-специално следва да се обърне внимание на следното:
а) Законодателство и планиране: Комитетът силно насърчава държавите да обмислят възможността за въвеждане на законодателство, гарантиращо на всяко дете правата по член 31, заедно със
срок за изпълнение. Това законодателство следва да съблюдава
принципа на достатъчността – на всички деца следва да бъде предоставено достатъчно време и пространство за упражняване на
15 Общ коментар № 2 (2002 г.) относно ролята на независимите национални институции по правата на човека в утвърждаването и закрилата на правата на детето.
16 Общ коментар № 12 (2009 г.) относно правото на детето на изслушване.
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тези права. Следва да се обмисли и разработването на специален
план, политика или рамка за член 31 или включването му в цялостен национален план за действие по изпълнението на Конвенцията. Този план следва да е съобразен с последствията от член 31 за
момчетата и момичетата от всички възрастови групи и за децата в
маргинализирани групи и общности, както и да отчита, че създаването на време и пространство за самоинициативни дейности на
децата е също толкова важно, колкото и осигуряването на условия
и възможности за организирани дейности;
б) Събиране на данни и изследователска дейност: Необходимо е
да се разработят показатели за спазване на изискванията, както
и механизми за наблюдение и оценка на изпълнението, за да се
обезпечи отговорността пред децата в процеса на изпълнение на
задълженията по член 31. Необходимо е държавите да събират
данни за населението, позволяващи разбивки по възраст, пол, етническа принадлежност и наличие на увреждания, с оглед придобиване на представа за степента, в която децата се занимават
с игра, отмора, културен и творчески живот, и естеството на тези
занимания. Информацията следва да се използва като основа за
процесите на планиране и за измерване на напредъка в изпълнението. Необходимо е и изследване на ежедневния живот на децата и грижещите се за тях лица, както и влиянието на битовите
условия и състоянието на кварталите, за да се придобие представа как децата използват местната среда, с какви препятствия се
сблъскват при ползването от правата по член 31, какви подходи
прилагат за преодоляване на пречките и какви действия са необходими за постигане на по-добро осъществяване на тези права.
В тази изследователска дейност трябва активно да се включват
самите деца, включително от най-маргинализираните общности;
в) Междуведомствено сътрудничество в централното и местното управление: Планирането на играта, отмората, културните
и творческите дейности изисква широко обхватен и комплексен
подход, включващ междуведомствено сътрудничество и взаимна
отчетност между националните, регионалните и местните органи.
Сред имащите отношение ведомства са не само тези, които се
занимават пряко с децата, например в ресорите на здравеопазването, образованието, социалните услуги, закрилата на детето,
културата, отмората и спорта, но и отговарящите за водоснабдяването и санитарно-хигиенните условия, жилищното обезпечаване,
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парковете, транспорта, околната среда и градоустройството, тъй
като всички те оказват съществено въздействие върху създаването на среди, в които децата могат да осъществяват правата си по
член 31;
г) Бюджети: Бюджетите следва да бъдат преразгледани с оглед гарантиране, че отредените за децата средства за културни, творчески, спортни дейности, отмора и игра се изразходват по приобщаващ начин и отговарят на дела на децата в общия брой на
населението като цяло и се разпределят сред децата от всички
възрастови групи, например: бюджетно обезпечение за издаване и
разпространяване на детски книги, списания и вестници; различни
формални и неформални начини за творческо изразяване на децата; достъпни сгради, съоръжения и обществени пространства;
ресурси за обекти като спортни клубове или младежки центрове.
Следва да се предвиди стойността на мерките, необходими за
обезпечаване достъпа на най-маргинализираните деца, включително с оглед на задължението за предоставяне на разумни улеснения, за да се ползват децата с увреждания от равен достъп;
д) Универсален дизайн17: Съобразно със задълженията за насърчаване на приобщаването и защитата на децата с увреждания от
дискриминация са необходими инвестиции в универсален дизайн
по отношение на сградите, съоръженията, оборудването и услугите за игра, отмора, културни, творчески и спортни дейности. Държавите следва да водят диалог с недържавни субекти с оглед прилагането на универсален дизайн в проектирането и направата на
всички материали и обекти, например входове, достъпни за хора
в инвалидни колички, и приобщаващо оформление на средата за
игра, включително в училищата;
е)	Планиране на общинско равнище: Местните общини следва
да оценяват осигуряването на удобства за игра и отмора с оглед
гарантиране на равен достъп за всички групи деца, включително
чрез оценки на въздействието върху децата. Съобразно със задълженията по член 31 в публичното планиране трябва да се отдава
приоритет на създаването на условия, способстващи за благосъс17 Понятието „универсален дизайн“ е въведено от Роналд Мейс [Ronald Mace] и
описва идеята за проектиране на всички продукти и застроената среда така, че
да са естетически издържани и използваеми в най-голямата възможна степен от
всички хора, независимо от тяхната възраст, способности и житейско положение;
вж. също член 4, параграф 1, буква „е“ от Конвенцията за правата на хората с
увреждания.
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тоянието на детето. За да се постигне необходимата благоприятна
за децата среда в града и в селските райони, следва да се обърне
внимание на следното,наред с други:
-

наличие на способстващи за приобщаването паркове, общностни центрове, спортни съоръжения и игрища, които са безопасни и достъпни за всички деца;

-

създаване на безопасна житейска среда за свободна игра,
включително проектиране на зони с предимство за практикуващи игри, пешеходци и велосипедисти;

-

мерки за обществена безопасност с оглед защитата на зоните
за игра и отмора от лица или групи, които застрашават сигурността на децата;

-

обезпечаване на достъпа до озеленени площи, големи открити
пространства и природни кътове за игра и отмора чрез безопасен, нескъп и достъпен транспорт;

-

мерки по отношение на уличното движение, включително ограничения на скоростта, контрол на замърсяването, пешеходни
пътеки, светофари и средства за намаляване интензивността
на движението в районите на училищата с оглед осигуряване
правата на децата да играят в безопасност в рамките на местната си общност;

-

осигуряване на клубове, спортни съоръжения, организирани
игри и дейности за момичетата и момчетата от всички възрастови групи и общности;

-

специализирани културни дейности на достъпни цени за децата от всички възрастови групи и общности, включително театър,
танци, музика, художествени изложби, библиотеки и кина. Така
обезпечената среда следва да включва възможности децата да
създават и представят собствени културни форми, както съприкосновение с дейности, подготвени от възрастните за децата;
Преразглеждане на всички културни политики, програми и институции с оглед гарантиране достъпността и адекватността им за всички
деца, съобразяване с потребностите и стремежите на децата и подкрепа за оформящите се техни културни практики;
ж) Училищата: Образователната среда играе основна роля в изпълнението на задълженията по член 31, включително:
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Физическа среда: Държавите – страни по Конвенцията следва да полагат усилия за: осигуряване на подходящи пространства на открито
и закрито с оглед способстване за игрите, спортните занимания, състезанията и театралните инициативи в рамките на учебните часове,
както и преди и след тях; активно насърчаване на равните възможности за игра на момичетата и момчетата; подходящи санитарно-хигиенни условия за момчетата и момичетата; безопасни и надлежно
регламентирани и инспектирани игрища, зелени площи за игра и
съоръжения; спортни площадки с подходящи граници; съоръжения
и пространства, проектирани така, че да дават възможност за равностойно участие на всички деца, включително децата с увреждания;
зони, предоставящи възможности за всички форми на игра; разположение и дизайн на подходящо защитени зони за игра, с участието на
децата в проектирането и разработването;
Разпределение на деня: Законовите разпоредби, включително по
отношение на домашната работа, следва да гарантират подходящо
време през деня, осигуряващо на децата достатъчни възможности за
почивка и игра съобразно с тяхната възраст и потребности от развитие;
Учебен план: Съобразно със задълженията по член 29 относно целите на образованието, в рамките на учебния план трябва да се отреди подходящо време и експертен капацитет с оглед запознаване на
децата с културните и творчески дейности, участието им в тях и сътворяването на произведения, включително в областта на музиката,
драмата, литературата, поезията и изкуството, както и спортните занимания и игрите;18
Педагогика: Учебната среда следва да бъде активна, да насърчава
участието и да предлага, особено през ранните години, игрови дейности и форми на занимание;
з) Обучение и изграждане на капацитет Всички специалисти, които
работят с децата или за тях или чиято работа оказва влияние върху децата (представители на държавната власт, педагози, здравни
специалисти, социални работници, служители на детски ясли и
градини, осигуряващи грижи служители, проектанти, архитекти и
пр.), следва да бъдат систематично и текущо обучавани относно
18 Общ коментар № 1 (2001 г.) относно целите на образованието.
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човешките права на децата, включително тези по член 31. Това
обучение следва да включва насоки за създаване и поддържане
на среди, в които правата по член 31 могат да се осъществяват
най-ефективно от всички деца.
59. Международно сътрудничество: Комитетът насърчава международното сътрудничество в осъществяването на предвидените в
член 31 права чрез активни взаимоотношения с агенциите на ООН,
включително УНИЦЕФ, ЮНЕСКО, СВКПЧ, програмата „Хабитат“ на
ООН, работната група на ООН „Спортът за развитие и мир“, ПРООН,
ПООНОС и СЗО, както и с международни, национални и местни НПО.
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IX. Разпространение
60. Комитетът препоръчва държавите – страни по Конвенцията да
разпространят повсеместно този общ коментар до държавните и административните структури, както и сред родителите, полагащите
грижи лица, децата, съсловните организации, общностите и гражданското общество като цяло. Трябва да се използват всички канали за
разпространяване, включително печатните средства за масова информация, Интернет и собствените средства за общуване на децата. За тази цел е необходимо общият коментар да бъде преведен на
съответните езици, в това число на жестомимични езици, в Брайлов
формат и в лесните за разчитане формати, предназначени за деца
с увреждания. Необходимо е да се осигурят и версии, съобразени с
културите и адаптирани за деца.
Държавите – страни по Конвенцията се насърчават също да представят комплексни доклади до Комитета по правата на детето относно
мерките, които са приели за насърчаване на пълното прилагане на
член 31 за всички деца.
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