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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że reklama często przekazuje treści dyskryminujące lub nieprzyzwoite oparte 
na wszelkiego rodzaju stereotypach dotyczących płci, które utrudniają realizację strategii 
w dziedzinie równouprawnienia płci; wzywa Komisję, państwa członkowskie oraz 
społeczeństwo obywatelskie do bliskiej współpracy w zakresie zwalczania takich praktyk;

2. podkreśla, że istnieją reklamy propagujące różne typy przemocy lub stereotypów 
uprzedmiotowionych kobiet, upokarzające je i dewaluujące ich godność; nalega, aby 
Komisja i państwa członkowskie opracowywały europejskie kampanie informacyjne 
dotyczące wykorzystywania ciała kobiecego oraz propagowania treści seksistowskich;

3. zwraca uwagę, że reklama i marketing często propagują ideę perfekcji, która może mieć 
negatywny wpływ na samoocenę kobiet, mężczyzn i młodzieży oraz ich szacunek dla 
samych siebie; zwraca uwagę na podatność konsumentów na naśladownictwo, które może 
prowadzić do niewłaściwych zachowań behawioralnych, lęków, szkodliwych nałogów 
(palenie, narkotyki), zaburzeń żywienia takich jak anoreksja czy bulimia, a także 
zakłócenia równowagi psychicznej; wzywa zleceniodawców reklam do zastanowienia się 
nad promowaniem wyjątkowo szczupłych modeli i modelek w celu uniknięcia 
szkodliwych przesłań dotyczących wyglądu, niedoskonałości ciała, wieku oraz wagi;

4. podkreśla, że wiarygodna reklama może wywierać pozytywny wpływ na postrzeganie 
przez społeczeństwo takich kwestii, jak role płci, wygląd zewnętrzny czy normalność; 
zachęca zleceniodawców reklam do bardziej konstruktywnych postaw w reklamie w celu 
propagowania pozytywnej roli kobiet w społeczeństwie, w miejscu pracy, w rodzinie oraz 
w życiu publicznym;

5. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wzmocnienia działań szkoleniowych i 
edukacyjnych, aby pokonywać stereotypy, zwalczać dyskryminację oraz propagować 
równouprawnienie.


