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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov, 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da oglaševanje večkrat vsebuje diskriminatorna in/ali neplemenita sporočila, ki 
temeljijo na vseh vrstah stereotipov o spolih, kar zavira strategije za enakost spolov; 
poziva Komisijo, države članice in civilno družbo, naj tesno sodelujejo v boju proti takšni 
praksi;

2. opozarja na nekatera oglaševalska sporočila, ki spodbujajo različne vrste nasilja ali 
stereotipe o ženskah kot o predmetih, ki ženske ponižujejo in razvrednotijo njihovo 
dostojanstvo; poziva Komisijo in države članice, naj nujno oblikujejo evropske kampanje 
osveščanja proti izkoriščanju ženskega telesa in širjenju seksističnih sporočil;

3. ugotavlja, da se pri oglaševanju in trženju pogosto propagira ideal popolnosti, kar lahko 
škoduje samopodobi in samospoštovanju žensk, moških in mladih; opozarja, da so 
potrošniki nagnjeni k posnemanju, kar lahko vodi v neprimerno vedenje, strah, škodljive 
odvisnosti (kajenje, droge), motnje hranjenja, kot sta anoreksija in bulimija, in rušenje 
duševnega ravnovesja; poziva vse oglaševalce, naj premislijo o reklamiranju izredno suhih 
manekenk ali manekenov, da bi se izognili škodljivim sporočilom o videzu, nepopolnosti 
telesa, starosti in teži;

4. poudarja, da lahko ustrezno oglaševanje pozitivno vpliva na to, kako družba dojema 
vprašanja, kot so vloga spolov, telesni videz in normalnost; spodbuja oglaševalce, naj 
bodo pri svojem delu bolj konstruktivni in naj spodbujajo pozitivno vlogo ženk v družbi, 
na delovnem mestu ter v družinskem in javnem življenju;

5. poziva Komisijo in države članice, naj okrepijo usposabljanje in izobraževanje, 
namenjeno premagovanju stereotipov, boju proti diskriminaciji in spodbujanju enakosti 
med spoloma.


