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Sexistické prasátečko je každor
oční soutěž o nejvíce
sexistickou reklamu v České rep
ublice. Zaměřuje se
zejména na reklamu ve veřejn
ém prostoru, protože ta
působí na nás na všechny. Tipy
do soutěže zasílá sama
veřejnost, která potom také volí
vítěze anticeny. Svůj hlas
má i odborná porota.
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Účelem Sexistického prasátečka je mluvit o sexismu na veřejnosti.
Usilujeme o to, aby se na jedné straně firmy zamýšlely nad svou
reklamní prezentací, a na straně druhé, aby Rada pro reklamu
korektně posuzovala sexismus v reklamě a měla ho zařazený jako
kritérium ve svém etickém kodexu. Prosazujeme také, aby na
etičnost reklamy reálně dohlížely státní orgány, a to zejména
krajské živnostenské úřady, které nyní nezvládají o reklamě
rozhodovat. Chceme proto, aby na krajských úřadech reklamu
posuzovali odborníci a odbornice. A rovněž aby úřady dokázaly
firmám dát pokutu v případě, že jejich reklama je neetická. Chceme,
aby o sexismu v reklamě přemýšlela i odborná veřejnost a mladí
lidé, kteří se rozhodnou studovat marketing – a proto spolupracujeme
i s odborníky a odbornicemi v tomto oboru.
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přispívají ke
Nechceme denně míjet billboardy, které
ch, nebo
stereotypnímu uvažování o mužích a žená
í jejich
ačuj
nazn
které zobrazují lidi jako předměty a
souvislosti
sexuální dostupnost, a to navíc bez jakékoli
mají vliv na
s propagovaným produktem. Takové reklamy
– podsouvají
naše vnímání rolí žen a mužů ve společnosti
o sobě mají
mužům i ženám, co je jejich tradiční role, a jak
uvažovat.
a neotřelým
Soutěž tedy pořádáme proto, že chceme vtipným
prostoru.
způsobem upozornit na sexismus ve veřejném
ingy,
pen
Kromě samotné soutěže pořádáme i hap
a za značné
během kterých sexistické reklamy na veřejnosti
pozornosti médií přeznačujeme.
y pochopí, že
Čím více lidí se do soutěže zapojí, tím spíše firm
se podle ní
veřejnost jejich neetickou reklamu odmítá a ani
, ale naopak
neřídí. Ponižující reklamy už nebudou trendem
něčím společensky nepřijatelným.
sexismu.
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A co si myslí PR odbo
rník?

„Je to reklama na tisk za polovic, ale už jenom
psát o tom je
vlastně plýtvání papírem. Je to zatím nejpitomější
a nejurážlivější
kousek, co jsem letos viděl – a že už jsem viděl
pěkné hovadiny.
Když vidím takové reklamy, stydím se, že v tom vůbe
c dělám. Ať už
to má na triku kdokoliv, měl by být přivázaný ke
sloupu před Rudolfinem v době konání Louskáčku a zodpovědní člen
ové reklamní
komunity by ho měli zasypat shnilým ovocem.“
Will Rust, kreativní ředitel pražské pobočky Ogil
vy
(největší reklamní agentury na světě)

Líbí se vám, co děláme? Prosazujte kultivaci českých reklam
spolu s námi!

Co může
te udělat
vy?

» pošlete nám tip do soutěže
» obraťte se s podnětem na Radu pro reklamu
» pošlete podnět na Krajský živnostenský úřad či
Radu pro rozhlasové
a televizní vysílání
» dejte jako zákazník či zákaznice vědět firmě,
která má sexistickou
reklamu, že se vám to nelíbí
Všechny potřebné kontakty najdete na webu www
.zenskaprava.cz.
Dáváme firmám vědět, jaká prezentace jim
opravdu nesluší.
Pojďte do toho s námi! Firmy na hlas
y svých zákaznic
a zákazníků slyší.
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Dokud budou ulice plné stereotypních a prvoplán
ově sexualizovaných zobrazení žen (a mužů),
máme k opravdové rovnosti ještě hodně daleko.
Řekněte své ne sexistické reklamě i vy!

