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Betreft: Boete voor Coca-Cola vanwege de LGBTI-reclamecampagne in Hongarije

De Hongaarse provincie Pest heeft Coca-Cola een boete opgelegd vanwege diens reclamecampagne 
#loveislove in augustus 2019. Op de reclameposters waren zowel heteroseksuele als homoseksuele 
koppels te zien en de boodschap was duidelijk: iedereen heeft recht op liefde. De provincie 
motiveerde haar besluit door te verwijzen naar een sectie van de Hongaarse reclamewet waarin 
reclame wordt verboden “die schadelijk is voor de lichamelijke, geestelijke, emotionele en morele 
ontwikkeling van kinderen en minderjarigen”. István Boldog, lid van de partij Fidesz en het Hongaarse 
parlement, riep ook op tot een publieke boycot van Coca-Cola als reactie op bovengenoemde 
reclamecampagne.

 

1. Is de Commissie van mening dat het besluit van het provinciebestuur in strijd is met het 
fundamentele EU-beginsel van non-discriminatie op grond van seksuele geaardheid, als neergelegd 
in artikel 2 van het VEU, artikel 21 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en 
in de wetgeving inzake de interne markt?

2. Vindt zij ook niet dat de LHBTI-gemeenschap met dit treurig stemmende besluit overduidelijk wordt 
gediscrimineerd? .

3. Welke maatregelen is zij van plan te nemen zodat de Hongaarse regering zich niet langer schuldig 
maakt aan politiek ingegeven, opzettelijke schendingen van het EU-recht met als doel homofobie en 
haat tegen minderheden aan te wakkeren?


