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Initiativ, beskrivning
Medborgarförslag för etiska riktlinjer mot sexistisk reklam i Malmö stad
Malmö kommun bör inrätta etiska riktlinjer mot sexistisk reklam och sexualisering av det offentliga rummet.
Detta för att kunna nå målet om jämställdhet mellan kvinnor och män, vilket fastslås bl.a. av de
jämställdhetspolitiska målen, FN:s Kvinnokonvention och Agenda2030.
Följande medborgarförslag innefattar ett förslag med etiska riktlinjer mot sexistisk reklam och sexualisering av
det offentliga rummet. Riktlinjerna reglerar att kommunen/regionen har rätt att kräva att reklam som strider mot
stadens etiska riktlinjer tas ned inom 24 timmar. Det innebär även ett ansvarstagande från
kommunens/regionens sida för att invånare inte ska utsättas för kränkande reklambudskap.
Könsdiskriminerande reklam och sexualiseringen av kvinnor i det offentliga rummet är ett samhällsproblem och
ett hinder för jämställdhet.
Konsekvenser av könsdiskriminerande reklam
De stereotypa skildringarna av kvinnor och män i reklam är ett problem både för individen och för samhället. På
ett individuellt plan orsakar könsdiskriminerande reklam psykisk ohälsa. Skönhetsideal och objektifiering i
reklam kan skapa en snedvriden kroppsbild, ökad självobjektifiering, lägre självförtroende och till och med
minskad initiativkraft. Könsdiskriminerande reklam är även ett samhällsproblem då objektifiering och stereotypa
bilder av kvinnor och män orsakar och upprätthåller ojämställda normer och maktordningar.
Det råder bred enighet om att könsdiskriminerande reklam är ett hinder för att säkerställa kvinnors rättigheter
och jämställdhet inom EU och FN. En rad internationella och europeiska överenskommelser har slagit fast att
länder bör använda alla till buds stående medel, inklusive lagstiftning, för att motverka könsdiskriminerande
reklam.
Malmö kommun/region bör inspireras av Stockholm stads modell. Stockholms stad har infört etiska riktlinjer
som en del av sina avtal med företag som äger reklamplatser i staden. De etiska riktlinjerna föreskriver att
kommunen har rätt att kräva nedtagning inom 24 timmar av reklam som strider mot stadens etiska riktlinjer.
Detta fungerar som en civilrättslig överenskommelse som i Stockholms stad fattats av stadens trafikkontoroch
kräver inte något beslut av någon annan instans än av stadens trafikkontor. Läs mer om Stockholms stads
etiska riktlinjer här.
Etiska riktlinjer mot sexistisk reklam skulle vara en del av att säkerställa jämställda allmänna utrymmen samt
lika möjligheter för kommunens/regionens medborgare. Malmö skulle bli en föregångare i jämställdhetsarbetet
i Sverige i stort.
Malmö bör införa ett förbud mot könsdiskriminerande reklam och sexualisering av det offentliga rummet och
som en del av förbudet även göra riktlinjerna för sexistisk reklam lättillgängliga för allmänheten. Det måste
finnas tydliga direktiv hur medborgare ska gå tillväga för att anmäla reklam.
Vi ser fram emot återkoppling och information om vilka åtgärder som kommer att vidtas.
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