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Victoria Øverland (AP) har fremmet følgende interpellasjon til bystyret 24. april:
Mange ungdommer og voksne sliter i dag med psykiske problemer og et usunt kroppsbilde. I
hverdagen blir denne gruppen utsatt for bilder av den perfekte kropp på kollektive
transportmidler, på gata og andre plakater som dekker områder i byen vår.
Gjennom disse mediene, ser vi at flere av de inneholder bilder som er retusjerte. Dessverre
ser vi at disse påvirkningsfaktorene er med på å skape et uoppnåelig skjønnhetsideal. Dette
kan i verste fall få et fatalt utfall for byens befolkning. I landet generelt, men også her i
Buskerud er det i følge SSB et større antall unge jenter født etter 1994 som er undervektige
enn overvektige. Samt vet vi at et større antall en før lever under et stadig større psykisk
press.
Tall fra SIFO (2014) viser at 85% av norske jenter og 30% av guttene opplever kroppspress,
og at om lag 50 000 norske kvinner til en hver tid lider av spiseforstyrrelser.
Mote og skjønnhetsindustrien tjener enormt med penger på ungdommens og andres dårlige
selvbilde. Industrien får lov til å pumpe ut mengder med retusjert reklamemateriale som i
verste tilfelle kan påvirke vår befolkning til å føle at de ikke er bra nok. Dette må vi sette en
stopper for, og en god start er å pålegge at all retusjert reklame skal være merket tydelig.
Forslag til vedtak:
1. Drammen bystyre bes sørge for at kommunens og kommunale selskapers
reklameflater ikke brukes til reklame som bidrar til økt kroppspress. Bilder som er
retusjert skal ikke forekomme, med mindre det er tydelig merket.
2. Bystyret skal følge dette opp mot staten, for å få et nasjonalt påbud om merking av
retusjert reklame.
3. Bystyret oppfordres til å tilskrive kommersielle reklameformidlere innenfor
kommunegrensen for å oppfordre de til å bruke de samme retningslinjene som
kommunen på dette området.

Kilder:
https://www.fhi.no/fp/psykiskhelse/spiseforstyrrelser/spiseforstyrrelser2/ (2016)
https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/17-aarige-ungdommer-hver-10.jenteundervektig (2013)
http://www.hioa.no/extension/hioa/design/hioa/images/sifo/files/file79625_oppdragsrapp
ort_1-2014_web.pdf (2014
Svar:
Interpellasjonen tar opp aktuelle spørsmål, som det er behov for å gå grundigere inn i enn
det et interpellasjonssvar tillater.
Forslag til vedtak:
Interpellasjonen oversendes bystyrekomité for kultur, idrett og byliv for oppfølging.

