
Billedpolitik for LM’s frivillige arbejde 
 

LM’s medier har en særskilt billedprocedure. Dette dokument gælder i stedet billeder, der bruges i 
afdelingsblade, hjemmesider, lejrprogrammer og lignende i det frivillige arbejde. 

 

Der er tre vigtige spørgsmål at stille sig selv, før man tager et billede, og før man bruger det.  

1. Kan personen føle sig udstillet? 
2. Er den person, jeg tager et billede af, over eller under 13 år? 
3. Skal billedet bruges til at skildre noget eller til at reklamere for noget (evt. et lignende 

arrangement)? 

 

Ang. spørgsmål 1: Kan personen føle sig udstillet? 
Når du vil offentliggøre et billede, er det vigtigt, at de personer, der er på billedet, ikke med en vis 
rimelighed kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket. LM mener ikke, at man udstiller en person ved blot 
at fotografere en person ved et møde eller på en lejr. Men beder en person om at få et billede slettet, er 
det LM’s politik, at vi efterkommer ønsket.  

Vær også opmærksom på, at der gælder særlige regler omkring folks religiøse tilhørsforhold. Hvis personen 
på billedet indgår i en sammenhæng, der fortæller noget om personens religiøse tilhørsforhold kræver det 
samtykke. LM mener ikke, at deltagelse i en lejr, et møde eller et arrangement i regi af LM fortæller noget 
om ens religiøse tilhørsforhold. Sådanne arrangementer betegner LM desuden som offentlige. Man bør dog 
spørge, før man bruger et billede af identificerbare enkeltpersoner, der i privat sammenhæng beder, 
lovsynger med armene løftet eller på anden måde synligt giver udtryk for et religiøst tilhørsforhold. 

Ved tværkulturelle aktiviteter bør fotograf og den, der anvender billedet, dog særligt overveje, om 
personer kan føle sig udstillet. 

 

Ang. spørgsmål 2: Er personen over 13 år? 
Børn skal gives en særlig beskyttelse, fordi de ikke kan forventes at kunne tage stilling til de risici, der kan 
være ved at få sit billede i et blad eller på en hjemmeside. Derfor skal man have forældres samtykke, hvis 
barnet er under 13 år. Har forældre eller værge givet tilladelse til fotografering i forbindelse med tilmelding 
til en lejr, betragter LM dette som tilstrækkeligt. 

 

Ang. spørgsmål 3: Skal billedet bruges til at reklamere for noget? 
Skal billedet bruges til at reklamere for en lejr, et arrangement, til at opmuntre til gaver eller lignende 
gælder der særlige regler. Dette skyldes, at nogen kan føle sig udnyttet ved at blive brugt i reklamer. Man 
bør derfor have samtykke, hvis billeder af enkeltpersoner bruges til sådanne opslag på Facebook, 
hjemmeside eller reklamer i trykte blade.  
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