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Turunduse ja reklaami mõju soolisele võrdõiguslikkusele  

Euroopa Parlamendi 3. septembri 2008. aasta resolutsioon turunduse ja reklaami mõju 

kohta soolisele võrdõiguslikkusele (2008/2038(INI)) 

 

Euroopa Parlament, 

 

– võttes arvesse EÜ asutamislepingut ning eriti selle artiklit 2, artikli 3 lõiget 2 ja artiklit 

152; 

 

– võttes arvesse ühenduse õigustikku naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse 

valdkonnas; 

 

– võttes arvesse Pekingis 15. septembril 1995. aastal peetud neljandal ülemaailmsel 

naisteteemalisel konverentsil vastu võetud tegevusprogrammi ja oma 18. mai 2000. 

aasta resolutsiooni Pekingi tegevusprogrammi järelmeetmete kohta1; 

 

– võttes arvesse nõukogu 3. oktoobri 1989. aasta direktiivi 89/552/EMÜ 

audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja 

haldusnormide koordineerimise kohta (audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv)2; 

 

–  võttes arvesse nõukogu 13. detsembri 2004. aasta direktiivi 2004/113/EÜ meeste ja 

naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses kaupade ja teenuste 

kättesaadavuse ja pakkumisega3; 

 

– võttes arvesse komisjoni naiste ja meeste võrdõiguslikkuse juhiseid 2006–2010 

(KOM(2006)0092) ja selle mõju hinnangut (SEK(2006)0275); 

 

– võttes arvesse oma 25. juuli 1997. aasta resolutsiooni naiste diskrimineerimise kohta 

reklaamis4; 

 

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee resolutsiooni 1557 (2007) 

pealkirjaga „Naiste kujutamine reklaamis”; 

 

– võttes arvesse soolise võrdõiguslikkuse Euroopa pakti, mille võttis vastu Euroopa 

Ülemkogu oma 23. ja 24. märtsi 2006. aasta Brüsseli kohtumisel; 

 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45; 

 

– võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raportit (A6-

0199/2008), 

 

                                                 
1   EÜT C 59, 23.2.2001, lk 258. 
2  EÜT L 298, 17.10.1989, lk 23.  
3   ELT L 373, 21.12.2004, lk 37. 
4   EÜT C 304, 6.10.1997, lk 60. 



A. arvestades, et sotsialiseerumine (kooli, perekonna, sotsiaalse ja kultuurikeskkonna 

kaudu) on protsess, mille käigus kujunevad inimese identiteet, väärtused, 

tõekspidamised ja hoiakud, mis annavad talle koha ja rolli ühiskonnas, milles ta üles 

kasvab; arvestades, et samastumine on keskne mõiste kõnealuse protsessi toimimise 

mõistmiseks; 

 

B. arvestades, et tuleks teha rohkem, et juba varasest elueast alates edendada nii koolis kui 

ka kodus televisiooni ja uute tehnoloogiate mõistlikku ja vastutustundlikku kasutamist; 

 

C. arvestades, et reklaamis edastatavad soopõhised diskrimineerivad ja/või alandavad 

sõnumid takistavad kaasaegse ja võrdse ühiskonna tekkimist; 

 

D. arvestades, et stereotüübid võivad kujundada käitumisviise, mille kaudu samastumine 

toimub; 

 

E. arvestades, et reklaam ja turundus peegeldavad kultuuri ning annavad oma panuse ka 

selle loomisse; 

 

F. arvestades, et reklaam on turumajanduse osa ning üks tegelikkuse aspekt, millega igaüks 

oma igapäevases elus kokku puutub; 

 

G. arvestades, et reklaamides võidakse mõnikord esitada karikatuurne nägemus naiste ja 

meeste elust; 

 

H. arvestades, et sooline diskrimineerimine on meedias endiselt laialt levinud; arvestades, 

et soolistel stereotüüpidel põhinevaid reklaame ja meediat võib käsitleda kõnealuse 

diskrimineerimise osana; 

 

I. arvestades, et reklaamides esitatavad soolised stereotüübid kajastavad järelikult võimu 

ebavõrdset jagunemist sugude vahel; 

 

J. arvestades, et naiste ja meeste võrdõiguslikkuse ja koostöö edendamiseks nii era- kui ka 

avalikus elus tuleb stereotüüpide tekitamise vastu võidelda ühiskonna kõigil tasanditel; 

 

K. arvestades, et lapse sotsialiseerumise esimestest aastatest alates võivad soolised 

stereotüübid soodustada soolist diskrimineerimist, mis toetab kogu ülejäänud elu jätkuva 

sugupoolte ebavõrdse kohtlemise kinnistumist ja soospetsiifiliste klišeede tekkimist; 

 

L. arvestades, et soolised stereotüübid mõjuvad piiravalt ja aitavad tööturul kaasa ametite 

jagamisele sugude vahel, kus naised teenivad enamasti meestest vähem; 

 

M. arvestades, et sooliste stereotüüpide alalhoidmise vältimise püüdlustesse tuleb kaasata 

kogu ühiskond; arvestades, et tegemist peaks olema kõigi jagatud vastutusega; 

 

N. arvestades, et tuleb kõrvaldada takistused meeste ja naiste positiivselt kujutamiselt 

kõikides sotsiaalsetes situatsioonides; 

 

O. arvestades, et eriti haavatav rühm on lapsed, kes ei usalda mitte üksnes autoriteete, vaid 

ka muinasjuttudest, telesaadetest, pildiraamatutest, sh õppematerjal, videomängudest, 

mänguasjareklaamidest jm pärinevaid tegelasi; arvestades, et lapsed õpivad äsja kogetut 



imiteerides ja matkides; arvestades, et reklaamides esitatavad stereotüübid mõjutavad 

seetõttu üksikisiku arengut ja rõhutab asjaolu, et inimese soo tajumine dikteerib tema 

võimalused; 

 

P. arvestades, et eri meediakanalite kaudu edastatav reklaam on osa meie igapäevaelust; 

arvestades, et eriti oluline on allutada meediaväljaannete reklaam olemasolevatele 

eetilistele ja/või õiguslikult siduvatele eeskirjadele ja/või käitumisjuhistele, et vältida 

soolistel stereotüüpidel põhinevaid diskrimineerivaid või väärikust alandavaid sõnumeid 

edastavaid ning vägivallale õhutavaid reklaame;  

 

Q. arvestades, et vastutustundlik reklaamimine võib avaldada positiivset mõju sellele, 

kuidas ühiskond tajub näiteks kehakuvandit, soorolle ja normaalsust; arvestades, et 

reklaam võib olla mõjuvõimas vahend stereotüüpide vaidlustamisel ja kõrvaldamisel, 

 

1. rõhutab naistele ja meestele võrdsete võimaluste andmise tähtsust, et nad saaksid 

üksikisikutena areneda; 

 

2. märgib, et ühenduse erinevatest soolist võrdõiguslikkust edendavatest programmidest 

hoolimata esineb endiselt hulgaliselt soolisi stereotüüpe; 

 

3. märgib, et põhjalikumad teadusuuringud aitaksid välja selgitada reklaamides esitatavate 

sooliste stereotüüpide ja sugudevahelise ebavõrdsuse seoseid; 

 

4. kutsub nõukogu, komisjoni ja liikmesriike üles rakendama ning levitama eespool 

nimetatud teadusuuringuid ja nende tulemusi; 

 

5. rõhutab kui tähtis on, et liikmesriigid täidaksid endale eespool nimetatud soolise 

võrdõiguslikkuse Euroopa paktiga võetud; 

 

6. kutsub nõukogu, komisjoni ja liikmesriike üles järgima erinevate ühenduse 

programmidega, nagu EQUAL, võetud suuniseid ja soolist võrdõiguslikkust käsitlevaid 

suuniseid; 

 

7. kutsub nõukogu ja komisjoni üles jälgima ühenduse õigusaktides olemasolevate soolist 

diskrimineerimist ja soolisel alusel vihkamisele õhutamist käsitlevate sätete 

rakendamist; 

 

8. kutsub nõukogu, komisjoni ja liikmesriike üles töötama välja teadlikkuse suurendamise 

tegevusprogramme seksistlike solvangute või naisi ja mehi alandava kujutamise vastu 

reklaamis ja turunduses; 

 

9. kutsub liikmesriike üles uurima ja koostama aruandeid naiste ja meeste kuvandi kohta 

reklaamis ja turunduses; 

 

10. rõhutab, et stereotüübid lastesaadete ajal edastatavas reklaamis on eriti problemaatilised, 

sest nad võivad avaldada mõju soolisele sotsialiseerumisele ja seega sellele, kuidas laps 

tajub iseennast, oma pereliikmeid ja välismaailma; 

 

11. märgib, et meedias ja reklaamis sooliste stereotüüpide vastu võitlemise püüdlustega 

peaksid kaasnema kasvatusstrateegiad ja meetmed, et juba varasest east alates 



teadlikkust edendada ja arendada teismeeast peale kriitilist mõtlemisvõimet; 

 

12. rõhutab, et koolisüsteemil peaks olema esmatähtis roll laste kriitilise mõtlemisvõime 

väljaarendamisel meediapildi ja meedia suhtes üldisemalt, et hoida ära reklaamis ja 

turunduses sooliste stereotüüpide alalhoidmise hävitavaid tagajärgi; 

 

13. märgib, et soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks on vaja võidelda traditsiooniliste 

soorollide vastu; 

 

14. juhib eelkõige tähelepanu vajadusele kõrvaldada õpikutest, mänguasjadest, video- ja 

arvutimängudest, Internetist ja uutest info- ja sidetehnoloogiavahenditest ning erinevate 

meediakanalite reklaamist sõnumid, mis eiravad inimväärikust ja edastavad soolisi 

stereotüüpe; 

 

15. avaldab sügavat muret seksuaalteenuste reklaamimise üle, mis rõhutab väljaannetes, 

näiteks kohalikes ajalehtedes, stereotüüpi naistest kui objektidest, ning on lastele 

kergesti nähtav ja kättesaadav; 

 

 

16. märgib, et meediavaldkonna spetsialistidele on vaja viia läbi pidevaid koolitusi ja teha 

nendega koostööd ja suurendada üldsuse teadlikkust sooliste stereotüüpide negatiivse 

mõju osas; 

 

 

17. juhib tähelepanu asjaolule, et televisiooni ja uute tehnoloogiate kasutamine laste ja 

teismeliste poolt kasvab, et kõnealune kasutamine algab väga varajases eas ja et 

järelevalveta telerivaatamine üha suureneb; 

 

18. märgib, et ideaalse kehakuvandi kujutamine turunduses ja reklaamis võib mõjuda 

kahjulikult naiste ja meeste, eriti teismeliste ja selliste toitumishäirete nagu anorexia 

nervosa ja bulimia nervosa kalduvustega inimeste enesehinnangule; kutsub  

reklaamiettevõtjaid üles hoolikalt kaaluma eriti kõhnade naiste kasutamist toodete 

reklaamimisel; 

 

19. kutsub liikmesriike asjakohaste vahenditega tagama, et turunduses ja reklaamis oleks 

tagatud inimväärikuse austamine ja et otseselt või kaudselt ei ohustataks 

isikupuutumatust, et turundus ja reklaam ei oleks diskrimineerivad ega õhutaks 

vihkamist soo, rassi või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste, puude, vanuse 

või seksuaalse sättumuse alusel ning ei sisaldaks materjale, mis propageerivad oma 

olemuselt või muudavad atraktiivseks naiste vastu suunatud vägivalda; 

 

20. tunnustab tööd, mida meediavaldkonna reguleerivad asutused on mõnes liikmesriigis 

juba sooliste stereotüüpide mõju uurimisel teinud ja julgustab kõigi liikmesriikide 

reguleerivaid asutusi jagama kõnealustes küsimustes oma parimaid tavasid; 

 

21. tuletab komisjonile meelde, et eespool nimetatud direktiiv 2004/113/EÜ hõlmas 

komisjoni esialgses ettepanekus ka diskrimineerimist meedias; palub komisjonil teha 

jõupingutusi kõnealuse diskrimineerimise vastu võitlemise tõhustamiseks; 

 

22. rõhutab, et meedias ja reklaamitööstuses on vaja sugupoolte seisukohast positiivseid 



eeskujusid, et näidata muutuste võimalikkust ja vajalikkust; on seisukohal, et  

liikmesriigid peaksid  asutama ametlikud auhinnad, mida annavad ühelt poolt 

reklaamiettevõtjad ise oma sektori ettevõtjatele ning teiselt poolt üldsus, mis on 

tunnustuseks kõige tõhusamalt soolisi stereotüüpe lõhkuvale reklaamile, kus ühtlasi 

esitatakse naiste, meeste või nendevaheliste suhete positiivne või staatust parandav 

kuvand; 

 

23. rõhutab vajadust levitada soolise võrdõiguslikkuse põhimõtet meedias eri 

vanuserühmadele suunatud trükiste ja saadete abil, et propageerida parimaid tavasid ja 

sooliste erinevuste austamist; 

 

24. rõhutab vajadust kestva arutelu järele turunduse ja reklaami  ning nende rolli üle sooliste 

stereotüüpide tekitamisel ja kordamisel; 

 

25. kutsub liikmesriike üles looma ja käivitama hariduslikke algatusi, mis on kantud 

tolerantsusest ning vabad igasugustest stereotüüpidest, et propageerida soolise 

võrdõiguslikkuse kultuuri asjakohaste haridusprogrammide abil; 

 

26. rõhutab, et soolised stereotüübid tuleb kaotada; 

 

27. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile 

ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele. 

 


