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REI(tAME: Britiske myndigheter viI tvinge reklamebransjen bort fra etablerte kjønnsroller og skadelige skjønnhetsideal. - Det btir vanskelig, når rektamen speiler samfunnet, sier norsk rektameforsker.
rlngsprodukt, når kvlnner fak-

@

AI{E NYDAL
Me.nydal@vLno

Det er lenge tll Jul, men mange
vll nok kjenne seg lgjen: Morvas
ker, handler og skrlverJulekort,
mens far, i den grad han deltar,
følger mors instruksJoner om
hvordan Juletreet skal plasseres.
Sllk fremstllles i alle fall Julen I
en reklame forden brltiske matvarekJeden ASDA. Nå kan en sllk

fremstllllng av kJønn bll forbudt
i britlsk reklame.
Tirsdag denne uken publlser
te nemlig Advertising Standards

Authorify en rapport som sier at
<de eksisterende reguleringene
for reklame lkke tar tllstrekkelig hensyn til potensielle krenkelser eller skader forårsaket av
kJønnsstereotypier>. Rapporten
konkluderer med ât visse former
for fremstilling av kjønn kan ha
negatlv lnnvlrknlng på selvbllde
og livsvalg. I samarbeld med lndusrrien, skal det derfor nâ utformes nye regler som vil forby
reklame som fremmer kjønns-

O Det brltlske regulerlngsmyndlgheten arbeider nâ med å utarbelde nye
regler for reklamer.
O Disse vilforby reklamer
som fremmer stefeotyp¡ske
kiønnsroller eller harselerer
med menneskersom ¡kke

retter seg etterdem.
O Reglene skal også forby
å ob¡ekt¡visere kv¡nner ellef fremm€ usunne kroppsidealer.

Arbe¡det med de nye
reglene kommêr som følge
av rapporten Depictlons,
Perceptlonsand Harm, utarbe¡det avAdvenlsing
Stândards Authorlty.
O

O I henhold til Markedsførlngslovens S 2 erklonns-

forbudt ¡ Norge.

usunne kroppsldealer.
Vansk€l¡g.

-
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under lupen, i etterkant av at
en Gucci-reklame ble felt i det
brltiske forbrukerombudet fordi
modellen var uforsvarllg tynn.
- Når modellene åpenbart er
anorektiske, er det flnt å slå ned
på. Men hvor setter man grensen? Man kan tkke forby pene
mennesker, sier Myrvang.
Kropp, I Norge har vi allerede lovverk om fremstilling av
kJønn. I markedsførlngslovens
andre ledd heter det at <<Annonsørogden som utformer reklame
skal sørge for at reklamen ikke
er i strid med likeverdet mellom
kjønnene, og at den ikke utnytter det ene kJønns kropp eller
gir inntrykk av en støtende eller
nedsettende vurderlng av kvlnne
eller mann.>
De fleste klagene går på
reklamer der det ikke er noen
sammenheng mellom produktet og fremstlllingen av kvinnekroppen. I det siste kan se ut til at
flere også reagerer på at menns
kropper bllr utnyttet I reklamer,
sler Ell Bævre, Jurldisk rådgiver
t Forbrukerombudet.
I vår fikk en reklåme for yoghurt fra Synnøve Finden mye

-

stereotypler eller nedverdlger
dem som lkke passer lnn t dem,
som seksualiserer og objektivi
serer kvlnnereller som fremmer

forbud mot ste-

reotypier er vanskelig å håndheve, når så mange av dem er
helt reelle i folks hverdag, sier

tisk gjør mesteparten av husarbeidet? De brltlske reklameannonsene speiler samfunnet de
opptrer l, fortsetter hun.
Også skjønnhetsidealet skal
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motstand med sin fremstilling av den greske, muskuløse
karakteren Giorgios, som for

Christlne Myrvang, forsker ved
Instttutt for kommunikasjon og

de

kultur ved BI.

ikke ersammenheng mellom

mange brakte assosiasjoner til

Skal man da forby kJønnsroller I en reklame for et rengfø-

produktet og fremstlllingen
av kvinnekfoppen.

sexturlsme. Tlne valgte å avslutte
kampanJen førdenble en sakhos

f,este klagene de fårom-

Forbrukerombudet.
En av reklamene som fordømmes i den brltlske rapporten er
en reklame for morsmelkerstatning, der gutten vokser opp til
â bli matematiker, mens jenta
bllr ballerlna. Hvorfor lager man
fortsatt så stereotype reklamer?
- Det må være fordi man me-

ner det virker, sier charlotte
Myrvang.
- De etablerte forestllllngene
finnes jo i oss, og man splller på
dem. Man vet at stereotyp reklame virker påsalget, I hvert fall på
kort sikt, sier hun.

ThorbJørn Naug i reklame

byrået Naug & Venner sler at
han lkke opplever det norske
lovverket som begrensende, og
stiller seg positiv utvlkllngen I
Storbritânnia.
- Vl i reklamebransjen trenger ikke være så negative tll en
slik regulerlng. Det hargått I den
retningen hele tiden.
Naug mener stereotyp reklame
kan bli pinlig, og dermed dårlig
reklame.
Vi €r ganske bevlsste på
kJønnsroller. I en reklame for
oppvaskmiddel brukte vl menn.
Tll syvende og slst er det kunden
som betaler og bestemmer.
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