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Aktiviteter knyttet til:

• Verdens helseorganisasjon (WHO)
• EU
• Norden

• Europeisk nettverk om markedsføring av mat og 
drikke til barn
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WHOs globale strategi for kosthold, fysisk 
aktivitet og helse, 2004

• Markedsføring av mat og drikke tas opp i 
strategien, bl.a. står det:

• Matreklame påvirker folks valg av matvarer og innvirker 
på kostholdsvaner 

• Budskap som oppmuntrer til usunne kostholdsvaner eller 
fysisk inaktivitet bør motvirkes, og positive, sunne 
budskap oppmuntres

Strategien er tilgjengelig på norsk: www.shdir.no

http://www.shdir.no/
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Internasjonalt WHO forum og ekspertmøte om 
markedsføring av mat og drikke til barn, 2006

• Arrangert av WHOs hovedkvarter og WHOs 
europakontor på Lysebu i Oslo, Sosial- og 
helsedirektoratet vertskap 

• Blant anbefalingene fra møtet: 
• WHO bør ta ledelsen i arbeidet med å utvikle en 

internasjonal kode om markedsføring av mat og drikke til 
barn

• Målet med reguleringene bør være å beskytte barnas helse
ved å forbedre kostvanene gjennom i betydelig grad å 
redusere volumet og innvirkningen av markedsføring av
energitett, næringsfattig mat og drikke

Rapporten er tilgjengelig på www.who.int

http://www.who.int/
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Europeisk charter om overvekt, 2006

• Ministermøtet i WHOs Europaregion i 2006 
• 48 helseministre skrev under på charteret

• Inneholder bl.a. 
• Oppfordring om å vedta reguleringer som i betydelig grad 

reduserer omfanget og innvirkningen av markedsføring av 
energitett mat og drikke, spesielt til barn

• Oppfordrer til internasjonale tilnærminger for å bekjempe 
overvekt, som for eksempel utviklingen av en internasjonal 
kode om markedsføring til barn

Charteret er tilgjengelig på www.euro.who.int

http://www.euro.who.int/
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Den andre europeiske handlingsplanen for mat-
og ernæringspolitikk, 2007

• Vedtatt på WHOs Regionalkomitemøte for Europa i 
september 2007

• En av handlingsplanens fire hovedhelseutfordringer 
er overvekt hos barn og voksne

• Ifølge handlingsplanen er det å sørge for tilstrekkelig 
kontroll med markedsføring av mat og drikke til barn, 
samt å opprette uavhengige systemer for oppfølging 
og håndhevelse, blant tiltakene som skal sikre at 
forbrukere får tilstrekkelig informasjon

Planen er tilgjengelig på www.euro.who.int

http://www.euro.who.int/
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Vedtak på WHOs generalforsamling 2007

• WHOs generaldirektør ble her bedt om å utvikle 
anbefalinger for markedsføring av mat og drikke til 
barn

• Dette ble inkludert i resolusjonen “the Prevention and 
Control of Non-Communicable Diseases*: 
Implementation of the Global Strategy”
*Non-Communicable Diseases = ikke-smittsomme sykdommer

• Dette var etter initiativ fra Norge

Resolusjonen er tilgjengelig på www.who.int

http://www.who.int/
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Europeisk nettverk om markedsføring av mat og 
drikke til barn

• Oppfølging av WHOs NCD-resolusjon 2007
• Norge har påtatt seg å lede et europeisk nettverk
• Nært samarbeid med WHOs Europakontor 
• Ti land i WHOs Europaregion har så langt vist 

interesse for å delta: Belgia, Bulgaria, Danmark, 
Finland, Norge, Portugal, Slovenia, Spania, Sverige 
og Storbritannia 

• Sosial- og helsedirektoratet er nettverkets sekretariat
• Nettverket ledes av Knut-Inge Klepp, Sosial- og 

helsedirektoratet
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Aktiviteter i EU

• EUs plattform for ernæring, fysisk aktivitet og helse, 
2005

• EUs grønnbok “Fremme av sunne kostvaner og 
fysisk aktivitet – En europeisk dimensjon i 
forebyggingen av overvekt, fedme og kroniske 
sykdommer”, 2005

• EUs hvitbok om ernæring og fysisk aktivitet, 2007

• EUs TV-direktiv er under revisjon  
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Aktiviteter på nordisk plan

• Nordisk handlingsplan for bedre helse og 
livskvalitet gjennom mat og fysisk aktivitet, 2006 

• Markedsføring av usunne matvarer påvirker barn og unges 
forbruk og holdninger i forhold til mat og derfor bør 
begrenses

• Nordisk ministerdeklarasjon om markedsføring 
og tilgjengelighet av mat til barn og unge, 2007

• Ministerrådet oppfordrer de nordiske landene å utarbeide en 
frivillig etisk kode for markedsføring av mat til barn og unge

Handlingsplanen og deklarasjonen er tilgjengelig på www.norden.org
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Aktiviteter i ulike land

Stor nasjonal aktivitet på feltet i mange land, eks:
• Storbritannia: nye regler for markedsføring av mat og 

drikke til barn: 
• Forbud mot markedsføring av mat med høyt fett-, sukker-, 

eller saltinnhold når barneprogrammer vises på TV. 
• Nye regler innført også for markedsføring av usunn mat og 

drikke gjennom andre medier

• Frankrike: krav om helseinformasjon eller betaling av 
avgift:

• Markedsføring av mat og drikke (med noen unntak; f.eks. 
frukt og grønnsaker) må inkludere helseinformasjon. 

• Kan unngå å inkludere helseinformasjon dersom man 
betaler en avgift som går til ernæringsinformasjon og 
opplysningskampanjer. Avgiften tilsvarer 1,5 % av årlig 
markedsføringskostnad for gjeldende produkt
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Sydney prinsippene, 2007
• Sydney prinsippene ble lansert av International

Obesity Taskforce (IOTF) 
• Prinsipper for markedsføring av mat og drikke til barn
• Ment å styrke arbeidet med å regulere markedsføring til 

barn, nasjonalt og internasjonalt 

• Kort oppsummert – Sydney prinsippene:
1. Support the rights of children
2. Afford substantial protection to children 
3. Be statutory in nature
4. Take a wide definition of commercial promotions 
5. Guarantee commercial-free childhood settings
6. Include cross border media
7. Be evaluated, monitored and enforced

Tilgjengelig på www.iotf.org/sydneyprinciples

http://www.iotf.org/sydneyprinciples
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Europeisk nettverk markedsføring -
nettverksmøte i januar 2008

• Første møtet for deltakere i det europeiske 
nettverket: i Oslo 17.-18. januar 2008

• 1-2 deltakere fra hvert land
• Representanter fra forskjellige FN-organisasjoner og 

EU-kommisjonen invitert som observatører
• Blant målene for møtet er:

• å formalisere nettverket, diskutere prinsipper og omfang for 
regulering

• å vurdere opprettelse av arbeidsgrupper som kan jobbe 
videre med ulike saker, som blant annet (i) hva en regulering 
bør inneholde; (ii) systemer for oppfølging; og (iii) systemer 
for klassifisering av næringsstoffer (”ernæringsprofiler”) 
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Spørreskjema og bakgrunnsdokument til møtet i 
Europeisk nettverk

• Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) har utviklet et 
spørreskjema til nettverkslandene for blant annet å 
kartlegge gjeldende nasjonalt regelverk/retningslinjer 
og planer relatert til markedsføring

• SHdir har også utarbeidet et bakgrunnsdokument
om regulering av markedsføring til barn som blant 
annet inneholder en oppsummering av hva 
internasjonale organisasjoner og andre aktører nylig 
har gjort på feltet
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Mer informasjon 

• www.who.int
• www.euro.who.int
• www.ec.europa.eu
• www.norden.org
• www.regjeringen.no
• www.shdir.no

http://www.who.int/
http://www.euro.who.int/
http://www.ec.europa.eu/
http://www.norden.org/
http://www.regjeringen.no/
http://www.shdir.no/
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WHA -resolution-Prevention and control of non 
communicable diseases: implementation of the 
global strategy:
Requests the Director General:
.................

(6) to promote initiatives aimed at implementing the global 
strategy with the purpose of increasing availability of healthy 
food, and promoting healthy diets and healthy eating habits, and
to promote responsible marketing including the development of 
a set of recommendations on marketing of foods and non-
alcoholic beverages to children, in order to reduce the impact of 
foods high in saturated fats, trans fatty acids, free sugars, or
salt, in dialogue with all relevant stakeholders, including private-
sector parties, while ensuring avoidance of potential conflict of 
interests
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