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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy a reklámok gyakran hátrányosan megkülönböztető és/vagy a 
méltóságot sértő üzeneteket küldenek a nemi sztereotípiák minden formájával 
kapcsolatosan, ami akadályozza a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó stratégiákat; 
felkéri a Bizottságot, a tagállamokat és a civil társadalmat, hogy szorosan működjenek 
együtt az ilyen gyakorlat elleni küzdelemben;

2. kiemeli, hogy léteznek bizonyos reklámok, amelyek vagy az erőszak különféle formáit 
vagy a nők tárgyként való sztereotip ábrázolását támogatják, megalázzák a nőket és 
megfosztják őket méltóságuktól; sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
dolgozzanak ki európai tájékoztatási kampányokat a női test kihasználása és szexista 
üzenetek terjesztése ellen;

3. megjegyzi, hogy a reklám és a marketing gyakran a tökéletesség eszméjét népszerűsíti, 
ami hátrányos hatással lehet a nők, férfiak és fiatalok önbizalmára és önbecsülésére; 
felhívja a figyelmet a fogyasztók kiszolgáltatottságára az utánzási késztetetés 
szempontjából, ami nem kívánt magatartási formákhoz vezet: szorongáshoz, káros 
szenvedélyekhez (dohányzás, drog), étkezési zavarokhoz – például anorexia nervosához 
és bulimiához – és a lelki egyensúly felborulásához; felkéri a reklámkészítőket, hogy 
gondolják át a szélsőségesen vékony modellek (férfiak és nők) támogatását a külső 
megjelenésre, testi tökéletlenségre, korra és testsúlyra vonatkozó káros üzenetek 
elkerülése érdekében;

4. hangsúlyozza, hogy a tisztességes reklámozásnak lehet pozitív hatása a társadalmi 
felfogásra olyan kérdésekben, mint a nemi szerepek, testkép és normalitás; ösztönzi a 
reklámkészítőket, legyenek konstruktívabbak a reklámok terén a nők pozitív társadalmi, 
szakmai, családi és közéleti szerepének támogatása érdekében;

5. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fokozzák szakképzési és oktatási 
tevékenységeiket mint a sztereotípiákon való túllépésnek, a hátrányos megkülönböztetés 
elleni küzdelemnek és a nemek közötti egyenlőség előmozdításának egyik módját.


