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RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS OG FULLTRÚAR
RÍKISSTJÓRNA AÐILDARRÍKJANNA, SEM KOMU
SAMAN Á VEGUM RÁÐSINS,

og sem taka tillit til eftirfarandi:

Í ályktun ráðsins frá 12. júlí 1982 um að stuðla að jöfnum
tækifærum karla og kvenna (1) kemur fram að nauðsynlegt er að
fara af stað með upplýsingaherferð til að auka skilning manna á
því að jafna þarf ábyrgð í atvinnulífinu, innan heimilis og í
þjóðfélaginu almennt.

Í ályktun Evrópuþingsins frá 14. október 1987 um þá mynd sem
er dregin upp af konum í fjölmiðlum og stöðu þeirra þar (2) eru
fjölmiðlar, auglýsingastofur, ríkisstjórnir, stéttarsamtök og
baráttuhópar ýmiss konar hvattir til að gera raunhæfar ráðstafanir
til að bæta stöðu kvenna, tryggja jöfn tækifæri karla og kvenna og
skilgreina hlutverk kvenna í atvinnulífinu, stjórnmálum og
þjóðfélaginu almennt.

Í tilskipun ráðsins 89/552/EBE frá 3. október 1989 um samræmingu
tiltekinna ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum í
aðildarríkjunum um sjónvarpsrekstur (3) er kveðið á um að
sjónvarpsauglýsingar skuli ekki draga úr virðingu manna fyrir
mannlegri reisn né fela í sér neins konar mismunun á grundvelli
kynferðis.

Framkvæmdastjórnin hefur í þriðju aðgerðaáætlun sinni til
meðallangs tíma um jöfn tækifæri fyrir konur og karla (1991 til
1995) mælt fyrir um aðgerðir til að ýta undir jákvæða ímynd
kvenna, þar sem einkum yrði lögð áhersla á að bæta hlut kvenna
í fjölmiðlaiðnaðinum, bæði sem fagmenn og stjórnendur í
fjölmiðlafyrirtækjum, innleiða nýsköpunaráætlanir til að hrista
upp í staðalímyndum og að samin verði tilmæli um hlut kvenna í
fjölmiðlaiðnaðinum.

Í ályktun sinni frá 21. maí 1991 um þriðju aðgerðaáætlun
bandalagsins til meðallangs tíma um jöfn tækifæri fyrir konur og
karla (1991 til 1995) (4) hvatti ráðið aðildarríkin til að halda áfram
að stuðla að því að konur verði virkari á öllum sviðum fjölmiðla

og að útbúa nýsköpunaráætlanir sem gefa heillega og raunsæja
mynd af konum í samfélaginu.

Í ályktun sinni frá 27. mars 1995 um jafna þátttöku karla og
kvenna í ákvarðanatöku (5) hvatti ráðið aðildarríkin til að jafna
þátttöku kvenna og karla við ákvarðanatöku og gera það að
forgangsverkefni í tengslum við stefnu þeirra um jafna stöðu karla
og kvenna.

Á fundum sínum í Essen (9. og 10. desember 1994) og Cannes
(26. og 27. júní 1995) lagði leiðtogaráðið áherslu á að málefni er
varða jöfn tækifæri kvenna og karla muni áfram vera í brennidepli
hjá Evrópusambandinu og aðildarríkjum þess.

Evrópuráðstefna kvenráðherra aðildarríkja Evrópuráðsins (7. mars
1994 í Brussel) lýsti yfir vilja sínum til að koma á raunverulegu
jafnrétti milli karla og kvenna í Evrópu í náinni framtíð, féllst á að
efla ímynd kvenna og karla sem er jákvæð og laus við fordóma eða
staðalímyndir og lagði ríka áherslu á nauðsyn þess að beita öllum
hugsanlegum ráðstöfunum, til að mynda siðareglum, til að koma í
veg fyrir að brotið væri gegn konum.

Auglýsingar og fjölmiðlar geta átt sinn þátt í að breyta viðhorfum
í samfélaginu einkum með því að endurspegla fjölbreytt hlutverk
kvenna og karla í opinberu lífi og einkalífi. Hlutverkum kvenna í
opinberu lífi er síður gerð skil en hlutverkum karla. Hlutverkum
karla í einkalífi er mun sjaldnar gerð skil en hlutverkum kvenna.

Þessi ályktun hefur ekki áhrif á innlend stjórnarskrárákvæði eða
stjórnsýsluvenju.

Aðildarríkin og/eða hlutaðeigandi þar til bærir aðilar verða að átta
sig á mismuninum á auglýsingum, einnig í fjölmiðlum, og
fjölmiðlanna sjálfra sem upplýsinga- og umræðuvettvangs.

I. STAÐFESTA:

1. að þau eru fylgjandi meginreglunni um tjáningarfrelsi
og meginreglunni um frelsi blaða og annarra fjölmiðla;

2. að kynbundnar staðalímyndir í auglýsingum og
fjölmiðlum er einn af þeim þáttum sem hafa neikvæð
áhrif í baráttunni fyrir jafnrétti milli karla og kvenna;
þetta undirstrikar mikilvægi þess að efla jafnrétti á
öllum sviðum þjóðfélagsins;

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. C 296, 10. 11. 1995, bls. 15, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 29/96 frá 26. apríl
1996 um breytingu á XVIII. viðauka (Öryggi og hollustuhættir á
vinnustöðum, vinnuréttur og jafnrétti kynjanna) við EES-samninginn,
sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. C 186, 21. 7. 1982, bls. 3.

(2) Stjtíð. EB nr. C 305, 16. 11. 1987, bls. 66.

(3) Stjtíð. EB nr. L 298, 17. 10. 1989, bls. 23.

(4) Stjtíð. EB nr. C 142, 31. 5. 1991, bls. 1.

ÁLYKTUN RÁÐSINS OG FULLTRÚA RÍKISSTJÓRNA AÐILDARRÍKJANNA,
SEM KOMU SAMAN Á VEGUM RÁÐSINS

frá 5. október 1995

um þá mynd sem er dregin upp af konum og körlum í auglýsingum og fjölmiðlum(*)

(95/C 296/06)

(5) Stjtíð. EB nr. C 168, 4. 7. 1995, bls. 3.
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3. að auglýsingageirinn og fjölmiðlarnir geta gegnt
mikilvægu hlutverki við að breyta viðhorfum í
þjóðfélaginu með því að draga upp mynd af
fjölbreyttum hlutverkum og hæfileikum kvenna og
karla, þátttöku þeirra á öllum sviðum þjóðfélagsins
ásamt jafnari skiptingu á ábyrgð kvenna og karla í
atvinnulífinu, innan heimilis og í þjóðfélaginu almennt;

4. að auglýsingageirinn og fjölmiðlar mega ekki misbjóða
virðingu manna fyrir mannlegri reisn né fela í sér
mismunun á grundvelli kynferðis;

II. HVETJA aðildarríkin og/eða hlutaðeigandi þar til bæra aðila,
í samræmi við innlend stjórnarskrárákvæði og/eða
stjórnsýsluvenju til að:

1. stuðla að fjölbreyttri og raunsærri mynd af hæfileikum
og getu kvenna og karla í samfélaginu;

2. grípa til aðgerða sem miða að því að koma þessari
mynd á framfæri með því að gera ráðstafanir til að:

2.1. innleiða viðeigandi ráðstafanir til að tryggja virðingu
fyrir mannlegri reisn og að ekki sé mismunað á grundvelli
kynferðis;

2.2. koma í framkvæmd og/eða stuðla að reglubundnum
upplýsingaherferðum er miða að því að vekja fólk sem
starfar á auglýsingastofum, fjölmiðlum og hjá hinu
opinbera til vitundar og gera því betur kleift að skynja
hvenær efni í auglýsingum og fjölmiðlum felur í sér
mismunun á grundvelli kynferðis;

2.3. styðja og/eða hvetja til þess að skapaður verði
vettvangur fyrir umræðu, ráðgjöf og eftirlit - eftir
atvikum með skírskotun til reglna um sjálfsaga — og
að hægt verði að fylgja eftir efni sem felur í sér
mismunun á grundvelli kynferðis í auglýsingum og
fjölmiðlum;

2.4. styðja rannsóknir og frumkvæði sem miðar að því að
gera þá sem starfa á auglýsingastofum og í fjölmiðlum
meðvitaða um jöfnun tækifæra og jafnari skiptingu
ábyrgðar, einkum á opinberum vettvangi, í
stjórnmálum, efnahags- og atvinnulífi og félags- og
heimilislífi;

2.5. leggja sérstaka áherslu á gildi sem tengjast jöfnun
tækifæra, hvaða nöfnum sem þau nefnast og á öllum
stigum menntunar og þjálfunar, einkum hvað varðar
menntun fagfólks á sviði auglýsingagerðar og fjölmiðla;

2.6. efla jafna þátttöku kvenna og karla á framleiðslusviðinu,
í stjórnunarstörfum og í störfum sem fela í sér
ákvarðanatöku;

2.7. hvetur auglýsingastofur og fjölmiðla til að stuðla að
því:

a) að nýjar hugmyndir sem endurspegla fjölbreytileg
hlutverk kvenna og karla verði kannaðar, skapaðar og
frekar útfærðar;

b) að gengist verði við þeim neikvæðu áhrifum sem
staðalímyndir grundvallaðar á kynferði geta haft á
andlega og líkamlega líðan fólks, og þó einkum ungs
fólks;

c) að mótaðar verði siðareglur til aukins sjálfsaga og þeim
komið í framkvæmd;

III. FARA ÞESS Á LEIT VIÐ framkvæmdastjórnina að:

1. hún taki mið af þessari ályktun, einkum í tengslum
við framkvæmd á aðgerðaáætlunum sínum um jöfn
tækifæri fyrir konur og karla;

2. hún komi á og/eða efli tengsl við stofnanir og samtök
í Evrópu sem sérhæfa sig á sviði auglýsinga og
fjölmiðla, og við aðila vinnumarkaðarins.


