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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:

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τον αντίκτυπο του 
μάρκετινγκ και της διαφήμισης στην ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών,

1. υπογραμμίζει ότι συχνά η διαφήμιση μεταδίδει μεροληπτικά και/ή απαξιωτικά μηνύματα 
που βασίζονται σε κάθε είδους στερεότυπα σχετικά με το φύλο, αποτελώντας εμπόδιο 
στις στρατηγικές για στην ισότητα των φύλων· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, την 
κοινωνία των πολιτών και τους φορείς αυτορρύθμισης στον τομέα της διαφήμισης να 
συνεργαστούν στενά για την καταπολέμηση των πρακτικών αυτού του είδους, 
συγκεκριμένα με τη χρήση αποτελεσματικών εργαλείων που θα διασφαλίζουν το σεβασμό 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και την εντιμότητα στο μάρκετινγκ και τη διαφήμιση· 
κρίνει αναγκαίο για όλα τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ήδη πράξει, να συστήσουν ένα 
φορέα εποπτείας για τη διαφήμισης προκειμένου να εξασφαλισθεί υπεύθυνη και σύμφωνη 
προς τις αρχές της ΕΕ επικοινωνία·

2. επισημαίνει την ύπαρξη ορισμένων διαφημίσεων που προωθούν είτε διάφορους τύπους 
βίας είτε στερεότυπες απεικονίσεις των γυναικών ως αντικειμένων, μετατρέπουν τη 
θηλυκότητα σε καταναλωτικό είδος, ταπεινώνουν τις γυναίκες και θίγουν την αξιοπρέπεια 
τους και απαξιώνουν τους θεμελιώδεις ρόλους που διαδραματίζουν στην κοινωνία· 
προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν εκστρατείες για την 
ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων πολιτών, ιδίως των εφήβων και των νέων, στο θέμα της 
εκμετάλλευσης του γυναικείου και του ανδρικού σώματος και της διάδοσης σεξιστικών 
μηνυμάτων, εξασφαλίζοντας τη μη διάδοση περιεχομένου που να δικαιολογεί, να θεωρεί 
άνευ σημασίας ή να υποδαυλίζει τη βία σε βάρος των γυναικών· καλεί, για το σκοπό 
αυτό, τα κράτη μέλη να επιβραβεύουν τις διαφημιστικές εταιρίες και τους διαφημιστές 
που συμμορφώνονται πλήρως προς αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, για παράδειγμα με 
το να τους αναθέτουν τη διεξαγωγή εθνικών ή ευρωπαϊκών εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης·

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν με τη βοήθεια κατάλληλων 
μέσων ότι οι επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης και της διαφήμισης εγγυώνται το 
σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ότι αντιτίθενται σε άμεσα ή έμμεσα 
μεροληπτικές ή στερεότυπες εικόνες και σε τυχόν υποκίνηση μίσους λόγω φύλου, 
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, ηλικίας, θρησκευτικών ή άλλων ή πεποιθήσεων, 
γενετήσιου προσανατολισμού, αναπηρίας και κοινωνικής θέσης· 

4. σημειώνει και καταδικάζει το γεγονός ότι η διαφήμιση και το μάρκετινγκ συχνά στέλνουν 
παραπειστικά μηνύματα μέσω πλαστών και δελεαστικών εικόνων οι οποίες καλλιεργούν 
την ιδέα της τελειότητας, επιβάλλοντας την ομοιομορφία και καλλιεργούν το πνεύμα του 
ανταγωνισμού στο γυναικείο πληθυσμό, προβάλλουν πρότυπα που δεν ανταποκρίνονται 
στην πραγματικότητα και έχουν αρνητικές συνέπειες στην αυτοεκτίμηση και τον 
αυτοσεβασμό των γυναικών, των ανδρών και των νέων· τονίζει ότι οι καταναλωτές είναι 
ευάλωτοι στο μιμητισμό, που μπορεί να οδηγήσει σε προβληματικές συμπεριφορές, βία, 
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ένταση, απογοήτευση, άγχος, επιβλαβείς συνήθειες (κάπνισμα, ναρκωτικά), διατροφικές 
διαταραχές όπως νευρική ανορεξία και βουλιμία, και σε ψυχικές διαταραχές· καλεί όλες 
τις διαφημιστικές εταιρείες και τους επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης να 
αναθεωρήσουν τη στάση τους να προβάλλουν εξαιρετικά αδύνατα μοντέλα (άνδρες και 
γυναίκες), ώστε να αποφευχθούν τα επικίνδυνα μηνύματα σχετικά με την εμφάνιση, τις 
σωματικές ατέλειες, την ηλικία και το βάρος, δεδομένης της επιρροής και του αντίκτυπου 
που έχει η διαφήμιση στα παιδιά και τη νεολαία·

5. ζητεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κατά την παραγωγή των προγραμμάτων τους, να 
μη χρησιμοποιούν τη γλώσσα με σεξιστικό τρόπο, να εξασφαλίζουν την ενεργό 
συμμετοχή και την ισόρροπη εκπροσώπηση των γυναικών και ποικιλομορφία εικόνων και 
των δύο φύλων, πέρα από γενικευμένες ιδέες περί ομορφιάς και σεξιστικά στερεότυπα για 
τους ρόλους τους σε διάφορους τομείς της ζωής, ιδιαίτερα όταν το περιεχόμενο 
απευθύνεται σε παιδιά και νέους·

6. τονίζει ότι, δεδομένου ότι η διαφήμιση καταναλωτικών αγαθών συνδέεται άμεσα με τον 
Τύπο και τα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα, των οποίων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, 
αλλά και έμμεσα με τη κινηματογραφική βιομηχανία και τις τηλεοπτικές σειρές ως γκρίζα 
διαφήμιση, η υπεύθυνη διαφήμιση και η προβολή υγιών προτύπων 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 το θετικό ρόλο των 
γυναικών και των ανδρών στην κοινωνία, την εργασία, την οικογένεια και το δημόσιο 
βίο·  

7. υπογραμμίζει επίσης ότι πρέπει να διαδίδονται ισότιμα οι πολιτικές, κοινωνικές και 
πολιτιστικές δραστηριότητες που προωθούν τις γυναίκες ή απευθύνονται σε αυτές, καθώς 
και εκείνες που ευνοούν την ενίσχυση της θέσης τους· 

8. εκτιμά ότι η διαφήμιση μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό εργαλείο για την 
αμφισβήτηση και την αντιμετώπιση στερεοτύπων καθώς και μοχλό κατά του ρατσισμού, 
του σεξισμού και των διακρίσεων, γεγονός που έχει ζωτική σημασία στις σημερινές 
πολυπολιτισμικές κοινωνίες· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους επαγγελματίες 
της διαφήμισης να αυξήσουν τις δράσεις κατάρτισης και εκπαίδευσης, με στόχο την 
καταπολέμηση των στερεοτύπων και των διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας των 
φύλων, ιδίως από τη νεαρή ηλικία· παροτρύνει ειδικότερα τα κράτη μέλη να καθιερώσουν 
και να αναπτύξουν στενή συνεργασία με τις υφιστάμενες σχολές μάρκετινγκ, 
επικοινωνίας και διαφήμισης, προκειμένου αυτές να συμβάλουν στην παροχή υγιούς 
εκπαίδευσης στο μελλοντικό εργασιακό δυναμικό του τομέα·

9. καλεί τα κράτη μέλη να καθιερώσουν ποσοστώσεις ή άλλα θετικά μέτρα στα κρατικά 
μέσα μαζικής ενημέρωσης, μαζί με στόχους για τη βελτίωση της συμμετοχής και της 
εκπροσώπησης των γυναικών·

10. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ενθαρρυνθεί ο συνεχής διάλογος ανάμεσα στην 
Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα εθνικά κοινοβούλια, την κοινωνία των 
πολιτών, τις ρυθμιστικές αρχές και τους ειδικούς της διαφήμισης·

11. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη συγκριτική έρευνα και τεκμηρίωση μεταξύ των 
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κρατών μελών σχετικά με τον τρόπο παρουσίασης της εικόνας των γυναικών στις 
διαφημίσεις και στα εμπορικά μηνύματα και να εντοπίσει τις σωστές πρακτικές για μια 
ουσιαστική και φιλική προς τα δυο φύλα διαφήμιση·

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν το ρόλο και να ενθαρρύνουν τη 
διαβούλευση μεταξύ ενώσεων χρηστών και/ή καταναλωτών που είναι αρμόδιες για την 
αξιολόγηση του αντίκτυπου της διαφήμισης μεταξύ άλλων από πλευράς φύλου· 

13. καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει ετήσιο βραβείο ποιότητας για τις διαφημίσεις οι οποίες 
προωθούν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο το σεβασμό για την αξιοπρέπεια, το ρόλο και 
την εικόνα της γυναίκας· 

14. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν την εφαρμογή των εθνικών 
κωδίκων δεοντολογίας που αφορούν τα μέσα ενημέρωσης και τις νέες τεχνολογίες 
πληροφορίας και επικοινωνίας· καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν την 
αποτελεσματικότητα των εθνικών φορέων αυτορρύθμισης.
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