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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, 
να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει ότι συχνά η διαφήμιση μεταδίδει μεροληπτικά και/ή υποτιμητικά μηνύματα 
που βασίζονται σε κάθε είδους στερεότυπα σχετικά με το φύλο, με αποτέλεσμα να 
αποτελούν εμπόδιο στις στρατηγικές που στοχεύουν στην ισότητα των φύλων· καλεί την 
Επιτροπή, τα κράτη μέλη και την κοινωνία των πολιτών να συνεργαστούν στενά για την 
καταπολέμηση παρόμοιων πρακτικών·

2. επισημαίνει την ύπαρξη ορισμένων διαφημίσεων που προωθούν είτε διάφορους τύπους 
βίας , είτε στερεότυπες απεικονίσεις των γυναικών σαν αντικείμενα, οι οποίες 
ταπεινώνουν τις γυναίκες και θίγουν την αξιοπρέπεια τους· προτρέπει την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν εκστρατείες για την αύξηση της συνειδητοποίησης των 
ευρωπαίων πολιτών έναντι της εκμετάλλευσης του γυναικείου σώματος και της διάδοσης 
σεξιστικών μηνυμάτων· 

3. σημειώνει ότι η διαφήμιση και το μάρκετινγκ συχνά πρεσβεύουν την ιδέα της 
τελειότητας, γεγονός που μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στην αυτοπεποίθηση και 
την αυτοεκτίμηση των γυναικών, των ανδρών και των νέων· τονίζει ότι οι καταναλωτές 
είναι ευάλωτοι στον μιμητισμό, που μπορεί να οδηγήσει σε προβληματικές συμπεριφορές, 
άγχος, επιβλαβείς συνήθειες (κάπνισμα, ναρκωτικά), διαταραχές της διατροφής όπως 
ανορεξία και βουλιμία, και σε ψυχικές διαταραχές· καλεί τους διαφημιστές να 
αναθεωρήσουν την τάση προβολής εξαιρετικά αδύνατων μοντέλων (ανδρών και 
γυναικών), ώστε να αποφευχθούν τα επικίνδυνα μηνύματα σχετικά με την εμφάνιση, τις 
σωματικές ατέλειες, την ηλικία και το βάρος·

4. τονίζει ότι η υπεύθυνη διαφήμιση μπορεί να ασκήσει θετική επιρροή στις αντιλήψεις της 
κοινωνίας σε θέματα όπως είναι οι ρόλοι των φύλων, η εικόνα του σώματος και η 
«φυσιολογικότητα»· προτρέπει τους διαφημιστές να δημιουργούν πιο εποικοδομητικές 
διαφημίσεις, που θα προωθούν τον θετικό ρόλο των γυναικών στην κοινωνία, στην 
εργασία, στην οικογένεια και στη δημόσια ζωή·

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις δράσεις κατάρτισης και 
εκπαίδευσης, με στόχο την καταπολέμηση των στερεοτύπων και των διακρίσεων και την 
προώθηση της ισότητας των φύλων.


