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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om det Indre Marked 
og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at reklamer ofte formidler diskriminerende og/eller uværdige budskaber, 
baseret på diverse kønsstereotype forestillinger, der modarbejder strategier for ligestilling 
mellem kønnene; opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og det civile samfund til at 
arbejde tæt sammen for at bekæmpe en sådan praksis;

2. gør opmærksom på eksistensen af visse reklamer, som fremmer forskellige typer af vold 
eller stereotyper af kvinder som objekter, ydmyger kvinder og krænker deres værdighed; 
opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle europæiske 
oplysningskampagner mod udnyttelse af kvindekroppen og formidling af 
kønsdiskriminerende budskaber;

3. bemærker, at reklamer og markedsføring ofte udbreder idéen om perfektion, hvilket kan 
have en negativ indflydelse på kvinders, mænds og unges selvværd og selvrespekt; 
henleder opmærksomheden på, at forbrugerne er i fare for at komme til at forsøge at 
efterligne modellerne, hvilket kan føre til uhensigtsmæssige adfærdsmæssige holdninger, 
angst, skadelige former for afhængighed (rygning, narkotika), spiseforstyrrelser, såsom 
nervøs spisevægring og bulimi, og en forstyrrelse af den mentale ligevægt; opfordrer alle 
annoncører til at genoverveje anvendelsen af ekstremt tynde modeller (mænd eller 
kvinder) for at undgå skadelige budskaber om udseende, kropslige mangler, alder og 
vægt;

4. understreger, at pålidelige reklamer kan have en positiv indflydelse på samfundets 
opfattelse af emner som kønsroller, kropsbevidsthed og normalitet, og opfordrer 
annoncører til at være mere konstruktive i deres reklamer for at fremme den positive 
kvinderolle i samfundet, på arbejdspladsen, i familien og i det offentlige liv;

5. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke uddannelses- og 
oplysningsaktiviteter som et middel til at overvinde stereotype forestillinger, bekæmpe 
forskelsbehandling og fremme ligestilling mellem kønnene.


