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Angående: Bötfällning av Coca-Cola för hbti-kampanj i Ungern

Regionstyrelsens kontor i Pest i Ungern har ålagt Coca-Cola att betala böter för att ha lanserat en 
affischkampanj i augusti 2019 med rubriken #loveislove. Kampanjens affischerar visade både 
heterosexuella och homosexuella par och sände ett tydligt budskap om att alla har rätt till kärlek. 
Regionstyrelsens kontor motiverade sitt beslut genom att hänvisa till ett avsnitt i den ungerska 
reklamlagen som förbjuder reklam som ”skadar den fysiska, mentala, känslomässiga och moraliska 
utvecklingen hos barn och minderåriga”. István Boldog, som är medlem i Fidesz-partiet och ledamot 
av det ungerska parlamentet, uppmanade också till en offentlig bojkott av Coca-Cola som en protest 
mot kampanjen.

 

1. Anser kommissionen att det beslut som fattats av regionstyrelsens kontor i grunden är en 
kränkning av EU:s grundläggande princip om icke-diskriminering på grund av sexuell läggning enligt 
artikel 2 i EU-fördraget, artikel 21 i stadgan om de grundläggande rättigheterna och lagstiftningen om 
den inre marknaden?

2. Håller kommissionen med om att beslutet är ett tydligt och beklagligt exempel på diskriminering av 
hbti-personer?

3. Vilka åtgärder kommer kommissionen att vidta för att hindra den ungerska regeringen från att begå 
politiskt motiverade och medvetna överträdelser av EU-lagstiftningen i syfte att sprida homofobi och 
hat mot minoriteter?


