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Η κυβέρνηση της Γαλλίας

πιθανότατα θα στηρίξει ένα νομοσχέδιο που θα απαγορεύει τα υπερβολικά αδύνατα
μοντέλα στο χώρο της μόδας
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Στο νομοσχέδιο θα συμπεριλαμβάνεται το ενδεχόμενο φυλάκισης παραγόντων και
επιβολής προστίμων στα πρακτορείο μοντέλων ή μόδας που θα προσλαμβάνουν τα
λάθος μοντέλα, όπως δήλωσε η υπουργός Υγείας της Γαλλίας.
Η πολυτελής βιομηχανία μόδας της Γαλλίας, η οποία αξίζει δεκάδες
δισεκατομμύρια ευρώ, θα ακολουθήσει την Ιταλία, την Ισπανία και το Ισραήλ που
ήδη από τις αρχές του 2013 έχουν θεσπίσει νόμους για τα πολύ αδύνατα μοντέλα
που παίρνουν μέρος σε διαφημιστικές εκστρατείες και στις πασαρέλες.
Είναι σημαντικό τα μοντέλα μόδας να τρώνε καλά και να φροντίζουν την υγεία
τους, καθώς αποτελούν πρότυπα για τις νεαρές γυναίκες, όπως δήλωσε η
υπουργός Υγείας της Γαλλίας Marisol Touraine.
Η σημαντική νομοθεσία για την υγεία έρχεται προς συζήτηση στο κοινοβούλιο στις
17 Μαρτίου και η υπουργός Touraine δήλωσε ότι η σοσιαλιστική κυβέρνηση
πιθανότατα θα υποστηρίξει τις δύο αυτές τροπολογίες που αφορούν το βάρος των
μοντέλων.
Ο νόμος θα επιβάλει τακτικούς ελέγχους βάρους και πρόστιμα έως € 75.000 για
τυχόν παραβιάσεις, με έως και έξι μήνες φυλάκισης για το προσωπικό που
συμμετέχει, σύμφωνα με το Σοσιαλιστικό νομοθέτη Olivier Veran ο οποίος έγραψε
τις συγκεκριμένες τροπολογίες.
Προτού προσληφθούν σε μια θέση, τα μοντέλα θα πρέπει να υποβάλουν ιατρικά
πιστοποιητικά που θα δείχνουν Δείκτη Μάζας Σώματος από 18 και πάνω, δηλαδή
περίπου 55 κιλά για ύψος 1,75 μέτρα.
Οι τροπολογίες του νομοσχεδίου προτείνουν επίσης κυρώσεις για οτιδήποτε
μπορεί να θεωρηθεί ότι προωθεί την ανορεξία, ιδίως ιστοσελίδες που δοξάζουν τον
ανθυγιεινό τρόπο ζωής.
Το 2007, η Isabelle Caro, ένα 28χρονο ανορεκτικό μοντέλο πέθανε μετά από τη
συμμετοχή της σε φωτογραφική καμπάνια για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την
ασθένεια.
Στη Γαλλία, 30-40.000 άνθρωποι, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι έφηβοι,
πάσχουν από ανορεξία, όπως δήλωσε ο νομοθέτης και γιατρός Veran.
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