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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt dat reclame vaak discriminerende en/of onwaardige boodschappen overbrengt 
die gebaseerd zijn op alle vormen van genderstereotypen, waardoor de strategieën voor 
gendergelijkheid worden belemmerd; roept de Commissie, de lidstaten en het 
maatschappelijk middenveld op nauw samen te werken om dergelijke praktijken te 
bestrijden;

2. wijst op het bestaan van bepaalde advertenties die verschillende vormen van geweld 
bevorderen, vrouwen stereotyperen als objecten, hen vernederen of hun waardigheid 
onderuit halen; vraagt de Commissie en de lidstaten met aandrang Europese 
bewustmakingscampagnes te ontwikkelen tegen de commercialisering van het 
vrouwelijke lichaam en de verspreiding van seksistische boodschappen;

3. merkt op dat in reclame en marketing de idee van perfectie vaak wordt aangeprezen, wat 
een negatieve invloed kan hebben op het zelfbeeld en het zelfrespect van vrouwen, 
mannen en jongeren; vestigt de aandacht op de vatbaarheid van consumenten voor 
mimetisme, wat kan leiden tot ongepast gedrag, angst, schadelijke verslavingen (roken, 
drugs), eetstoornissen zoals anorexia nervosa en boulimie, en een verstoring van het 
geestelijke evenwicht; roept alle adverteerders op zich opnieuw te beraden over de 
bevordering van uitermate magere modellen (mannen of vrouwen), om schadelijke 
boodschappen over uiterlijk, lichamelijke onvolmaaktheden, leeftijd en gewicht te 
vermijden;

4. benadrukt dat betrouwbare reclame een positieve invloed kan hebben op de visie van de 
maatschappij op kwesties als rolpatronen van vrouwen en mannen, lichaamsbeeld en 
"normaliteit"; spoort adverteerders aan constructievere advertenties te maken, om op die 
manier de positieve rol van vrouwen in de samenleving, op het werk, in de familie en in 
het openbare leven te bevorderen;

5. roept de Commissie en de lidstaten op opleidings- en onderwijsactiviteiten te versterken 
als een manier om stereotypen uit de wereld te helpen, discriminatie te bestrijden en 
gendergelijkheid te bevorderen.


