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שלום רב,
לפני מספר ימים נחשפנו לסרטון אשר כותרתו היא "שיט שנשים אומרות על כדורגל".
הסרטון הועלה לאתר יו-טיוב וגרר איתו שיתופים ברשתות החברתיות השונות.
כמו כן הוא הועלה לאתר  10GAGשהינו אתר הומוריסטי והקהל בו הוא בעיקר בני נוער וצעירים מכך.
להלן הסרטון המדובר. http://youtu.be/NiBcNldXDtc :
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ללא כל צל של ספק ,מדובר בסרטון סקסיסטי המציג נשים בצורה משפילה ופוגענית.
המסר שהסרטון הנ"ל מעביר הוא שנשים רומסות את תחומי העניין של בן זוגן ומשתיקות אותו ,קלות
דעת ואינן מתעניינות בדבר מלבד קריאת מגזינים ,הכנת שייקים וקניית מגפיים )שכל אלה הם ,כמובן,
מעשים שנעשים על ידי נשים באופן אבסולוטי כפי שמשתמע מהסרטון( .נשים אינן מתעניינות או
מבינות בכדורגל ומקומן הוא מחוץ לסלון כשהגבר מעוניין לצפות במשחק כדורגל.
מסר זה משפיל ומבזה את אוכלוסיית הנשים ,ומצמיד להן סטריאוטיפים פוגעניים אשר פוגעים במאבק
לשיוויון בין המינים.
לפני מספר ימים קיבלתם פניות פרטניות בבקשה להגיב בנושא הסרטון.
תמוה בעיינינו שאף אחת מהשולחות לא זכתה אפילו לתגובה מכם .מכך רק ניתן להסיק שלא רק שלא
אכפת למפעל הפיס שמסתובבת ברשת פרסומת סקסיסטית ושוביניסטית בשמם ,אלא גם שלא אכפת
לכם מהעובדה שחלק גדול מהציבור מוצא את הפרסומת הזו פוגענית.
בתור חברה שזכתה לגינויים רבים בשל שימוש באלמנטים שוביניסטיים וסקסיסטיים בפרסומים ,היינו
מצפות ומצפים שהטיפול בפניות מסוג זה יהיה בעדיפות עליונה אצלכם בחברה.
עד לכתיבת מכתב זה ,עדיין לא האם הפרסומת היא פרסומת שלכם או שמא מדובר בתוכן גולשים,
מה שנראה עוד יותר תמוה כי בכלל לא טרחתם לברר האם מישהו מפרסם בשמכם פרסומות
פוגעניות.
אנו דורשות שהעניין יטופל באופן מיידי .אנא עשו בירור בנוגע לאחריות על הסרטון ואם הסרטון נמצא
באחריותכם -אנו דורשות את הסרתו ,מניעת פרסומו בטלוויזיה )אם לכך התכוונתם( וכן התנצלות על
התנהגותכם בפרשה.
סרטון שכזה עשוי היה להיות הומוריסטי ,אילולא היינו חיות בחברה פטריארכלית הרומסת את דמות
האישה פעם אחר פעם .אם אנו מעוניינים לתקן את החברה ,אסור שפרסומות מסוג זה יגיעו אל
הציבור.
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