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Οι Κοινωνικοί Εταίροι ςτην Κύπρο υποςτηρίζουν τον έλεγχο του
μάρκετινγκ και τησ διαφήμιςησ
Κύπριοι κοινωνικού εταύροι εμφανύζονται ϋτοιμοι να ςτηρύξουν τη νομοθετικό ρύθμιςη τησ διαφόμιςησ
τροφύμων και ποτών ςτα παιδιϊ.
Έρευνα που διεξόχθη ςτην Κύπρο ςτα πλαύςια ενόσ Πανευρωπαώκού ερευνητικού προγρϊμματοσ για
τον ϋλεγχο τησ διαφόμιςησ ςτα παιδιϊ δημοςιεύθηκε ςόμερα. Η ϋρευνα αυτό καταδεικνύει μια
καθολικό αποδοχό από διαφορετικϋσ κατηγορύεσ κοινωνικών εταύρων για την ανϊγκη νομοθετικού
ελϋγχου τησ διαφόμιςησ και του μϊρκετινγκ τροφύμων ςτα παιδιϊ.
Η ϋρευνα διεξόχθη υπό το φώσ τησ αυξητικόσ ςυχνότητασ τησ παιδικόσ παχυςαρκύασ που
καταγρϊφεται ςτην Ευρώπη τα τελευταύα εύκοςι χρόνια. Η Κύπροσ, ςύμφωνα με τισ υπϊρχουςεσ
ενδεύξεισ, παρουςιϊζει από τα υψηλότερα ποςοςτϊ παιδικόσ παχυςαρκύασ ςτην Ευρώπη ςε
ςυγκεκριμϋνεσ ηλικιακϋσ ομϊδεσ. Το μϊρκετινγκ και η διαφόμιςη ανθυγιεινών τροφύμων εύναι
παρϊγοντεσ που ςύμφωνα με ϋρευνεσ ϋχουν καταλυτικό επύδραςη ςτισ διατροφικϋσ επιλογϋσ των
παιδιών. Η εφαρμογό ελϋγχων ςτισ τηλεοπτικϋσ διαφημύςεισ ςε οριςμϋνεσ χώρεσ οδόγηςε τη
βιομηχανύα τροφύμων ςε ϊλλουσ τρόπουσ προώθηςησ τροφύμων και γλυκών ςτα παιδιϊ όπωσ για
παρϊδειγμα η χρόςη του διαδικτύου, τα ηλεκτρονικϊ μηνύματα μϋςω κινητών τηλεφώνων και οι
διαφημύςεισ που περιλαμβϊνονται μϋςα ςε ηλεκτρονικϊ παιχνύδια.
Δομημϋνεσ ςυνεντεύξεισ με ανώτερα ςτελϋχη ςημαντικών οργανιςμών και επιχειρόςεων ςτην Κύπρο
καταδεικνύουν μια ευρεύα ςυμφωνύα απόψεων ωσ προσ την ιςχύ των υφιςτϊμενων ενδεύξεων για την
πιθανό επύδραςη τησ διαφόμιςησ ςτα παιδιϊ και την ανϊγκη κρατικόσ ρύθμιςησ τησ. Αντύθετα, η
υιοθϋτηςη εθελοντικών μϋτρων ϋλεγχου τησ διαφόμιςησ από τη βιομηχανύα τροφύμων δεν θεωρόθηκε
ςαν μια ςημαντικό επιλογό.
Ερευνητϋσ από το Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινςτιτούτο Υγεύα του Παιδιού ςτην Κύπρο,
διερεύνηςαν το θϋμα με δεκαπϋντε ανώτερα ςτελϋχη οργανιςμών και εταιρειών που περιελϊμβαναν τη
βιομηχανύα τροφύμων, διαφημιςτικϋσ εταιρεύεσ, τον τομϋα τησ δημόςιασ υγεύασ, λειτουργούσ του
δημοςύου, εκπροςώπουσ των μϋςων μαζικόσ ενημϋρωςησ και εκπροςώπουσ των καταναλωτών, τησ
οικογϋνειασ και των παιδιών. Οι απόψεισ όταν υπϋρ τησ νομοθετικόσ ρύθμιςησ ςε αντύθεςη με τα
ευρόματα ϊλλων χωρών τησ ΕΕ που εφαρμόςτηκε το πρόγραμμα, όπωσ για παρϊδειγμα ςτο Ηνωμϋνο
Βαςύλειο όπου οι απόψεισ όταν κϊθετα διχαςμϋνεσ.
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Σημειώςεισ:
Η ϋκθεςη των αποτελεςμϊτων PolMark project: Assesment of Policy Options for Marketing Food and
Beverages to Children, εύναι διαθϋςιμη ςτο διαδύκτυο http://www.childhealth.ac.cy.

Το ακρωνύμιο PolMark προϋρχεται από τον τύτλο του ϋργου ςτην αγγλικό: Policies on Marketing of
Food and Beverages to Children.
Ο Dr Tim Lobstein ςτην International Association for Study the study of obesity εύναι ο ςυντονιςτόσ του
ερευνητικού προγρϊμματοσ PolMark.
Το ερευνητικό πρόγραμμα PolMark αποτελεύ μια πανευρωπαώκό διερεύνηςη ςε ςχϋςη με τον ϋλεγχο
τησ διαφόμιςησ ςτα παιδιϊ που διεξϊγεται ςε 11 κρϊτη μϋλη τησ ΕΕ (Ηνωμϋνο Βαςύλειο, Ιρλανδύα,
Γαλλύα, Βϋλγιο, Σουηδύα, Δανύα, Ιςπανύα, Πολωνύα, Τςεχύα, Σλοβενύα και Κύπροσ).
Περιςςότερεσ λεπτομϋρειεσ ςτην ιςτοςελύδα του προγρϊμματοσ http://www.polmarkproject.net
Για περιςςότερεσ πληροφορύεσ:
Δρ Σϊββασ Χρ Σϊββα
Συντονιςτόσ PolMark Κύπρου
Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινςτιτούτο Υγεύα του Παιδιού
Τηλ.: +357 22 510310
Ηλεκτρονικό διεύθυνςη: sc.savvas@cytanet.com.cy

Χρηματοδότηςη
Το δελτύο τύπου και η ςυνοδόσ ϋκθεςη εύναι αποτϋλεςμα του ερευνητικού προγρϊμματοσ PolMark που
ϋτυχε χρηματοδότηςησ από την Ευρωπαώκό Ένωςη ςτα πλαύςια του Προγρϊμματοσ Δημόςιασ Υγεύασ
(Public Health Programme). Τα κεύμενα αυτϊ αποτελούν αποκλειςτικό ευθύνη των ςυγγραφϋων τουσ.
Η Executive Agency for Health and Consumers δεν εύναι με κανϋνα τρόπο υπεύθυνη για τη χρόςη των
πληροφοριών που περιϋχονται ςε αυτϊ τα κεύμενα.

