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Lovgivning, regler og retningslinjer 

Dette dokument er en oversigt over reglerne inden for forskellige problemstillinger og 
områder, som er relevante for dig at være bekendt med i forbindelse med dit 
medlemskab af en politisk ungdomsorganisation. Når du deltager i foreningsliv og er 
aktiv i en ungdomsorganisation, skal du være opmærksom på, at det ikke er alt du kan 
sige og alt du kan gøre, uden at det har konsekvenser.  

Det kan være svært at vide, om en handling er i orden eller ej. Nedenfor kan du se en 
gennemgang af den mest relevante lovgivning i Danmark.   

 

Den kriminelle lavalder  

Den kriminelle lavalder er 15 år i Danmark. Det betyder, at en 15-årig kan straffes, hvis 
vedkommende bryder loven. Når man er fyldt 15 år, kan man få en anmærkning på sin 
straffeattest og på børneattesten og politiet kan tilbageholde, anholde og afhøre én.  

 

Kan organisationen straffe medlemmer?  

Uanset hvor gammel du er, så kan dine handlinger og dine ord have konsekvenser, 
selvom det du har gjort ikke er ulovligt og selvom du måske er under den kriminelle 
lavalder. Du kan nemlig godt bortvises, udelukkes eller andet, hvis du ikke overholder 
de retningslinjer og regler, der er vedtaget i din organisation.  

 

Hvornår skal jeg kontakte politiet?   

I Danmark kan man altid anmelde noget ulovligt til politiet. Det må du gøre uanset om 
du er barn eller voksen.  

Hvis du selv har været udsat for noget, som du mener er ulovligt, kan du melde det til 
politiet. Du skal ikke gøre det, men du har ret til at melde det til politiet.  

Hvis du har set nogen gøre noget ulovligt eller har fået at vide, at nogen har gjort 
noget ulovligt, har du ikke pligt til at anmelde det til politiet.  

Falske anmeldelser er ulovlige. Det betyder, at du ikke må fortælle falske historier til 
politiet og anmelde falske forbrydelser til politiet. En falsk anmeldelse betyder, at du 
finder på en løgn om et andet menneske og anmelder det til politiet. Hvis du er i tvivl, 
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om noget, som du har oplevet eller set, er ulovligt, så tal med politiet om det – det er 
nemlig ikke det samme som en falsk anmeldelse.  

Du kan både anmelde til politiet mundtligt og skriftligt og kan ofte få hjælp på politiets 
hjemmeside eller ved at ringe til dem.   

 

Sex, seksuel chikane og seksuelle overgreb  

Må jeg have samleje med en person under 15 år? 

I Danmark er det forbudt at have samleje med en person under 15 år, hvis man selv er 
over 15 år, også selvom I er kærester og begge to har lyst. To personer under 15 år kan 
godt have samleje, fordi de er under den kriminelle lavalder og derfor ikke kan straffes.   

Hvis du er over 15 år og har samleje med en person under 15 år begår du noget 
ulovligt, som du kan straffes for. Det står i straffelovens § 222.  

 

Må jeg have samleje med en person under 18 år?  

Der kan være situationer, hvor du som voksen ikke må have samleje med en person 
som er mellem 15 og 18 år, selvom den seksuelle lavalder er 15 år i Danmark.  

Ifølge straffelovens § 223 er det ikke tilladt at have samleje med en person under 18 år, 
hvis man har et over-underordnelsesforhold, tillidsforhold eller magtforhold til 
personen – medlemmer som har sådan en rolle må ikke have samleje med andre 
medlemmer under 18 år. Det gælder også, selvom personen er over 15 år. 

Et over-underordnelsesforhold karakteriseres ved at man kan træffe beslutning om et 
andet medlems funktion, arbejdsopgaver eller beføjelser i foreningen/partiet, eller hvis 
man har et tillidsforhold, som fx mentor, vejleder eller leder.  

 

Må vi lave andet end at have samleje?  

Det er ikke kun samleje, som kan være ulovligt – det kan andre seksuelle forhold også.  

Det er aldrig lovligt at have andet seksuelt forhold end samleje med en person under 
15 år.  
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Det er heller ikke lovligt at have andet seksuelt forhold end samleje med en der er 
under 18 år, hvis man har et over-underordnelsesforhold, magtforhold eller 
tillidsforhold til personen.  

Begge tilfælde er ulovlige og strafbare og står i straffelovens § 225.   

 

Trivsel, tryghed og grænsesætning   

Der er handlinger, som er så grænseoverskridende, at man kan straffes for dem. Det 
kan ske, hvis du gør noget, som krænker en anden persons blufærdighed. Man kan 
både være den som krænker en andens blufærdighed eller man kan få krænket sin 
egen blufærdighed. Blufærdighed handler om grænser og om, hvad der er i orden at 
udsætte andre mennesker for.  

For at man kan tale om, at noget er blufærdighedskrænkende, skal der være flere ting 
i spil.  

For det første skal det, du gør, eller det du udsættes for, handle om ’det seksuelle’ og 
det skal være groft. Det kan eksempelvis være, hvis du blotter dig for en person, hvis 
du rører en person et intimt sted uden at have fået lov, eller tvinger dem til at gøre det 
på dig.  

For det andet skal det, du gør, være noget, som man generelt ville blive krænket over. 
Det kan være svært at vide hvornår andre menneskers grænser er overskredet, og 
derfor ser man på, om det ville være noget, som de fleste mennesker ikke ville synes 
var okay at blive udsat for. Det er ikke sikkert, at du selv syntes det var krænkende, men 
det, som er vigtigt, er om handlingen var egnet til at krænke blufærdigheden generelt.  

Blufærdigheden er krænket, hvis det, du har gjort, var noget, som man generelt ville 
kunne blive krænket over, og det handler om det kønslige og er groft.   

Din egen blufærdighed er krænket, hvis det, du blev udsat for handlede om det 
kønslige, var groft og var noget, som de fleste ville syntes var grænseoverskridende.  

 

Hvad er et samtykke og hvornår ved jeg, om jeg har fået det?  

Når du har seksuel omgang eller samleje er det altafgørende, at du både har fået og 
givet et samtykke. Et samtykke er et klart og tydeligt ja, som man giver frivilligt. Der 
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kan være flere måder at sige ja på, men hvis du er i tvivl, så spørg. Et samtykke skal ikke 
være skriftligt.  

Man kan godt trække sit samtykke tilbage, og det kan man gøre når som helst. Derfor 
er det vigtigt, at du sørger for at få bekræftet, at den person, du er sammen med, stadig 
har lyst, hvis du oplever, at personen giver udtryk for ikke længere at have lyst. Det kan 
for eksempel være at personen bliver meget stille eller trækker sig væk fra dig. Hvis du 
er i tvivl, så stop og spørg.  

 

Ytringsfrihed og krænkende udtalelser 

Retten til at ytre sig er en stor del af at være politiker, og det er vigtigt at kunne give 
udtryk for sine holdninger og politiske visioner. Det betyder ikke, at du kan sige hvad 
som helst når som helst, uden at det kan have konsekvenser for dig bagefter. 
Ytringsfriheden har nemlig grænser, som betyder, at du kan straffes for det du har sagt. 
I ”diskriminationsparagraffen” og bestemmelsen om injurier og ærekrænkelser er der 
opsat grænser for, hvad du lovligt kan sige om andre. Hvis du overskrider grænserne i 
loven, kan det resultere i en straf. Det betyder ikke, at du ikke må sige noget, som er i 
strid med loven, men at du, efter at have ytret dig i strid med loven, kan modtage en 
straf.  

En ytring er eksempelvis at holde en tale, skrive et læserbrev, lave en Facebook-
opdatering eller tegne en tegning.  

Der er særligt to situationer, hvor du skal være opmærksom på, hvordan du ytrer dig 
og hvad du siger:  

 Det politiske arbejde, hvor I ytrer jer som politikere. Det kunne eksempelvis være 
i en debat med andre organisationer, når I interviewes i fjernsynet eller ytrer jer 
på sociale medier.  

 Deltagelse i foreningslivet og sociale arrangementer. Det kunne være årsmøder, 
undervisning, fester og dag-til-dag arbejdet i foreningen.  
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Har jeg sagt noget racistisk eller homofobisk?  

Man kan nemt tro, at diskriminationsparagraffen kun dækker over ytringer, som 
indeholder race. Det gør den ikke. Den dækker over race, hudfarve, national eller etnisk 
oprindelse, tro eller seksuel orientering. 

Der er flere ting, du skal være opmærksom på, som er afgørende for, om din ytring kan 
være strafbar. 

Du skal fremsætte den offentligt eller have til hensigt at fremsætte den sådan, at 
ytringen udbredes til flere personer. Det kan eksempelvis være på en talerstol, i et 
offentligt facebook-opslag, i et interview i en avis eller radio. 

Du skal fremsætte en udtalelse eller en anden form for meddelelse. Her er alle ytringer 
omfattet såsom tale, tegning, sang mm. 

Hvis man offentligt eller med en hensigt om, at ens ytring skal udbredes til en bredere 
kreds, fremsætter en ytring, hvor man enten truer, forhåner eller nedværdiger en gruppe 
af personer på grund af eksempelvis deres seksuelle orientering, så overtræder man 
straffeloven § 266 b og kan straffes bagefter.  

Det betyder ikke, at du ikke må sige noget, som er i strid med 
diskriminationsparagraffen, men du skal være klar over, at du kan blive straffet 
bagefter.  

Her kan du se konkrete eksempler fra dansk retspraksis, hvor personen blev dømt for 
overtrædelse af diskriminationsparagraffen  

En person skrev på sin Facebookvæg: »Blågaards Plads .. bered dig på et ordentligt tryk 
....bas...separerede hoveder...separerede arme..mussier spredt udover 
dørkarme..mussier lavet til pølser i deres egen tarme.. Fuck Islam, Jeg er færdig med at 
tolerere intolerance… Nu kommer angrebet tilbage…!« personen blev dømt for 
overtrædelse af racismeparagraffen.     

En person havde på en politikers åbne Facebook-side skrevet om en kendt kvindelig 
muslim: »Hun sku udvises eller skydes for landsforræderi, som den jødesmovs hun er 
… Føj!!«. Personen blev frifundet fordi udtalelsen var rettet mod en enkeltperson.  
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Har jeg sagt noget, som krænker en andens ære?  

En væsentlig del af at være politiker er også, at man udtaler sig om sine politiske 
modstanderes politik. Når du udtaler dig om andre og hvad de har gjort, eller hvordan 
de er, skal du være opmærksom på, at du kan komme til at sprede rygter, løgne eller 
andet. Hvis personens omdømme og den måde samfundet og omverdenen ser på dem 
kan ændres, eller blive påvirket af det, du har sagt, kan der være tale om det, man 
kalder en injurierende eller ærekrænkende udtalelse.  

Når du udtaler eller spreder information om en anden person, skal du være 
opmærksom på, at du kan krænke andres omdømme. Det betyder, at den måde, som 
andre ser på dem og tænker, at de er, kan ændres. Hvis du gør det, kan du udtale dig 
ærekrænkende. Det er ulovligt.  

Det er ulovligt at fremsætte eller udbrede injurierende eller ærekrænkende udsagn om 
andre offentligt. Det betyder, at du hverken må krænke andres navn eller rygte, eller 
hænge folk ud på de sociale medier og beskylde dem for handlinger, som de ikke har 
begået. Det drejer sig både om æresfølelse og omdømme. Æresfølelse er personens 
egen følelse af, at deres ære og person er krænket. Omdømme handler om, hvordan 
andre i samfundet ser på dem og tænker om dem.  

Man kan dele ærekrænkende udtalelser op i to forskellige underemner. Der er noget 
som kan bevises og noget som ikke kan.  

Eksempelvis kan ”Han snyder i skat” være nemt at bevise, hvorimod det kan være 
sværere at bevise, at en person fx er pædofil, hvis han/hun ikke har handlet på det.  

Det er strafbart at udtale sig injurierende jf. straffeloven § 267.  

 

Billeddeling 

Som medlem af en politisk organisation vil du formentlig deltage i arrangementer, 
kampagner, fester og andet, hvor videoer og billeder kan blive taget og delt. Derfor er 
det vigtigt, at du kender dine egne og andres rettigheder, både i forhold til opbevaring 
og deling af billeder og videoer. Der findes flere forskellige typer af billeder. Hvilken 
type billede der er tale om, har også betydning for om billedet eller videoen må deles 
og hvornår du skal have samtykke.  

I forbindelse med dit arbejde for organisationen vil du formentlig blive fotograferet i 
forskellige situationer og til portrætter, og du vil måske også selv tage billeder.  
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Når man skal dele et billede, skal man tænke sig om. Det er afgørende, at de personer, 
der er på billedet, ikke med rimelighed kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket, 
f.eks. fordi man bruger billedet til en reklame. Du skal altid tænke grundigt over, hvilke 
konsekvenser en offentliggørelse af billedet kan have for de personer, der er på 
billedet. 

Typisk vil man kunne offentliggøre billeder af publikum til en koncert, i zoo eller til et 
foreningsmøde uden samtykke, hvorimod man ville skulle indhente samtykke, hvis man 
vil bruge et billede af en person hos lægen, i fitnesscentret eller på en bar, natklub eller 
et diskotek. 

 

De private, intime og seksuelle billeder  

Hvis du deler eller modtager et intimt eller seksuelt billede eller video, er der flere ting, 
du skal være opmærksom på, både når det kommer til at modtage, dele og opbevare 
den type af materiale. Nedenfor kan du få et overblik over det forskellige materiale, og 
hvornår det er strafbart at modtage, dele eller opbevare det.  

 

Billeder taget i private situationer 

Der er situationer, hvor man ikke frit kan tage billeder af andre. Der er mange 
situationer, hvor man er sammen med andre mennesker og kan få lyst til at tage 
billeder af sig selv og hinanden. Hvis der er tale om et ikke-frit tilgængeligt sted må 
man ikke bare fotografere. Det kan være et omklædningsrum, toilet eller en sovesal. 
Hvis du tager billeder af folk på disse steder, uden at de ved det, eller uden at spørge 
om lov, er det ulovligt.  

 

Intime og seksuelle billeder  

Det er vigtigt, at du er opmærksom på reglerne for, hvornår man må modtage og dele 
intime og seksuelle billeder af sig selv og af andre.  

 Billeder af personer under 18 år  
Selvom du måske ikke tænker det sådan, så er alle billeder eller film, som 
fremstiller en person under 18 år på en seksualiseret måde, børnepornografisk 
materiale juridisk set. Det har ikke noget at sige, at du måske er jævnaldrende 
med personen - det vil stadigvæk fra et juridisk udgangspunkt være 
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børnepornografi. Som udgangspunkt er det aldrig lovligt at opbevare sådan et 
billede og at dele det med andre.  

Der kan være enkelte situationer, som gør det lovligt at opbevare sådan et 
billede. Det er aldrig lovligt at dele det med andre – heller ikke selvom personen 
på billedet siger, at du godt må.  

To personer over 15 år (men under 18) må gerne sende billederne til hinanden. 
Det kræver, at begge personer har samtykket til at modtage og dele materialet 
med hinanden. 

Materialet skal slettes, når forholdet stopper, eller hvis samtykket trækkes 
tilbage.  

Hvis du er under 18 år og tager intime billeder af dig selv, er det ikke ulovligt. 
Det er heller ikke ulovligt, at du har dem på din private telefon.  

 Billeder af personer over 18 år  
Hvis man er over 18 år, må man altid tage seksuelle eller intime billeder og 
videoer af sig selv.  

 

Hvordan er reglerne for at modtage og dele billeder?  

Når du deler billeder, skal du være opmærksom på, at du kan krænke andres 
rettigheder og bryde loven.  

Må jeg sende intime og seksuelle billeder af mig selv?  

Ja, hvis du har spurgt personen, om de har lyst til at se det. Du skal være meget 
opmærksom på aldersgrænserne, selvom du har fået samtykke til at måtte dele et 
intimt billede af dig selv. Vær opmærksom på, at der kan være situationer, hvor du ikke 
må dele det, selvom du har fået samtykke fra den, som du ønsker at dele materialet 
med. 

Hvis du deler seksuelle eller intime billeder og videoer af dig selv uden at spørge om 
lov først, kan den du sender det til opleve det som meget ubehageligt. Hvis du fx 
sender et ’dickpic’, så krænker du faktisk personens blufærdighed. Det er ulovligt og 
det konkrete eksempel kan medføre en bøde på op til 5.000 kr. jf. straffeloven. Derfor 
skal du altid bede om samtykke først.  
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Må jeg sende intime og seksuelle billeder af andre?  

Du må aldrig dele billeder som fremstiller en person under 18 år på en seksualiseret 
måde eller viser intime og private dele af deres kroppe – heller ikke selvom du har fået 
samtykke. Det er altid ulovligt.  

Hvis du deler seksuelle eller intime billeder og videoer af andre på 18 år eller ældre, 
skal du have samtykke fra den, der modtager billedet og den som er på billedet. Ellers 
er det ulovlig billeddeling og blufærdighedskrænkende for den, som er på billedet og 
blufærdighedskrænkende for den, som modtager det. 

Må jeg dele andres private billeder?  

Nej det må du ikke, medmindre du har fået lov. Det er strafbart. Det er forskelligt, 
hvornår man er gammel nok til at give samtykke, og det kommer an på hvilken type 
billede, der er tale om. Derfor skal du være særligt opmærksom på samtykke, når du 
opbevarer, deler og modtager billeder.  

Må jeg dele pinlige billeder af andre? 

Det er meget forskelligt, hvad folk synes der er pinligt, men man kan krænke andres 
ære, ved at dele billeder eller videoer af dem, hvor de gør noget, som mange ville 
tænke ikke var rart, at alle kunne se. Det kan være billeder eller videomateriale af dem 
i en pinlig eller privat situation. Det kan eksempelvis være et billede fra en fest, hvor en 
person er meget fuld, ikke har tøj på, kaster op, kysser med en anden eller måske er 
faldet i søvn.  

Jeg har delt et billede, selvom jeg ikke havde fået lov til det – hvad skal jeg gøre?  

Hvis du har delt et billede eller en video med seksuelt eller krænkende indhold uden 
samtykke, skal du kontakte dem, du har sendt det til, og sige, at det var en fejl, og at 
de skal slette billedet eller videoen med det samme.  

Jeg er i tvivl - er det god stil at dele det her billede?  

Der kan være en masse situationer, hvor du tager billeder eller selv bliver fotograferet 
af andre, som umiddelbart er helt almindelige situationer. Alligevel er det altid godt at 
sikre sig et samtykke. En god tommelfingerregel er at spørge en ekstra gang, hvis du 
er i tvivl. Vurder også altid, om du selv ville have det godt med, at et lignende billede 
af dig selv blev delt.  
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Jeg har modtaget et intimt billede og det havde jeg ikke lyst til – hvad gør jeg?  

Det er ikke lovligt, at andre sender intime eller seksuelle billeder til dig, uden at have 
spurgt om lov først. Det er blufærdighedskrænkelse, som er ulovligt. Derfor kan du 
melde personen, som har sendt det til dig, til politiet. Hvis du har modtaget et billede, 
som du ikke syntes var rart at modtage, kan du bede personen om ikke at sende det til 
dig igen og forklare, at det ikke er lovligt at sende sådanne billeder.  

Jeg har modtaget et billede, som jeg ikke havde fået lov til at se – hvad gør jeg?  

Hvis du har modtaget et krænkende, pinligt, privat eller seksuelt billede eller video, 
som du ikke har fået lov til at se af personen, som er på billedet eller i videoen, så skal 
du slette det med det samme. Du skal bede personen som har sendt dig billedet eller 
videoen om ikke at sende det igen, og fortælle dem, at det er strafbart at dele uden 
samtykke.  

Hvordan stopper jeg spredningen af billeder og videoer?  

Hvis du har delt eller modtaget et billede, som du ikke havde fået lov til at dele eller 
se, er det vigtigt, at du reagerer. Tag fat i dem som har delt det med dig, og bed dem 
stoppe. Forklar dem hvorfor det ikke er i orden. Tag også fat i dem, du selv har delt 
billedet med, og forklar dem, at du har delt det ulovligt. Sig til dem, at de skal slette 
billedet og forklar dem, at det er ulovligt, hvis de beholder billedet eller deler det 
videre.  

Hvis du ved, at der er billeder eller videoer i omløb, kan du tale med dem, der deler det 
om, at det er ulovligt, at de skal stoppe med at dele det, og at de skal række ud til dem, 
som de har spredt det til og bede dem gøre det samme.  

Eksempler på forskellige situationer, som kan opstå med deling af billeder:    

 Et kærestepar på 16 og 14 år vil gerne dele intime billeder med hinanden. De har 
begge lyst og har spurgt den anden, om det er okay. De giver begge samtykke til 
at modtage et billede af den anden. Er det lovligt? Nej, det er ikke lovligt, fordi den 
ene er under 15 år.  

 To unge fyre på 16 år deler nøgenbilleder med hinanden. De er 16 år og kærester. 
Pludselig fortryder den ene. Han beder kæresten om at slette billedet, men det vil 
han ikke. Er det lovligt? Nej. Man kan altid trække sit samtykke tilbage, og derfor 
skal kæresten slette billedet.  
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 Et kærestepar på 17 år og 20 år deler intime billeder med hinanden. De har begge 
to lyst til at dele og modtage billederne. Er det lovligt? Nej. Den ene er under 18 
år, og den anden er over 18 år. Derfor er det ulovligt.  

 Et kærestepar på 14 år deler nøgenbilleder og videoer med hinanden. De har 
begge samtykket til at modtage og dele billederne. Er det lovligt? Nej. De er under 
15 år, men kæresteparret kan ikke straffes, fordi de er under den kriminelle lavalder. 

 En dreng på 14 år sender et intimt billede til en 16-årig pige, som han synes, er 
sød. Han er ret sikker på, at hun vil blive glad for billedet, men han har ikke spurgt 
hende. Er det lovligt? Nej, det er ikke lovligt for pigen at opbevare billedet. Hun 
skal fortælle drengen, at han ikke må sende intime eller seksuelle billeder. Det er 
både krænkende for den, som modtager det uden at blive hørt, og det er juridisk 
set børnepornografisk materiale, som er ulovligt for pigen at opbevare.  

 Der er fest i partiet og en ung fyr på 23 år har fået for meget at drikke. Han har 
kastet op udover sig selv, og fordi han er så fuld, har han ikke fået sine bukser 
ordentligt på efter, at han har været på toilettet. En af de andre tager et billede, 
fordi det ser sjovt ud. Han lægger det op på sin snapchat story. Er det lovligt? Nej. 
Det er blufærdighedskrænkende over for ham på 23 år.  

 

Mistrivsel og underretning 

Selvom I mødes omkring politikken og måske ikke altid ved, hvordan de andre har det 
derhjemme, har alle voksne mennesker et personligt ansvar for at passe på børn og 
unge. Det gælder, uanset hvordan man kender barnet eller den unge. Derfor skal man, 
jf. servicelovens § 154, reagere, hvis man som voksen opdager, at et barn eller en ung 
mistrives derhjemme. Underretningspligten indebærer, at man kontakter den 
kommune, som barnet bor i og fortæller om sin bekymring.   

Du skal eksempelvis reagere, hvis du opdager eller har mistanke om, at en i 
organisationen udsættes for vold eller incest i hjemmet, er blevet krænket seksuelt, 
eller giver udtryk for at de generelt ikke har det godt.  

Man kan ikke slippe af med sin underretningspligt ved at dele sin bekymring med en 
anden voksen.  

Hvis et andet medlem under 18 år kommer og fortæller dig om sin bekymring for en 
af jeres partifæller, skal du også reagere.  
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De fleste kommuner angiver på deres hjemmeside, hvem du skal sende 
din underretning til. Ellers kan du ringe til kommunens hovednummer. 
Mange kommuner har også en blanket på deres hjemmeside, som du kan skrive 
din underretning i. Underretningspligten betyder ikke, at du har en pligt til at involvere 
eller foretage en anmeldelse til politiet. 

 

GDPR: Hvordan beskyttes mine personlige oplysninger? 

Når I som forening indsamler viden og oplysninger om jeres medlemmer, har I pligt til 
at opbevare dem på forsvarlig vis. Det er typen af information, der bør være afgørende 
for, hvordan informationen opbevares, om de må deles med andre og hvem, der må 
have adgang til dem.  

 

Hvad ved organisationen om mig, og hvordan må de bruge det? 

Når du melder dig ind i en organisation, siger du ja til, at organisationen må indhente 
oplysninger om dig.  Oplysningerne kan være alt fra din adresse til dit CPR-nummer 
og din straffeattest. 

Organisationen har kun krav på at modtage og have oplysninger på dig, som er 
brugbare for det formål, organisationen har. Det er en god ide at spørge 
organisationen om, hvad de skal bruge oplysningerne til.  

Organisationen har pligt til at sikre, at dine oplysninger opbevares teknisk forsvarligt. 
Det er et krav, at alle oplysninger om dig opbevares på en sikker måde. Det er dog op 
til organisationen selv at vurdere, hvordan de bedst sikrer dine oplysninger. Du kan 
altid spørge, hvordan dine oplysninger bliver opbevaret og hvem der må se dem.  

Dem, der har adgang til dine oplysninger, skal have en saglig grund, der er betinget af 
deres arbejde i organisationen, for at få adgang til dine oplysninger. Det betyder, at 
der skal være en god grund til at kigge i dine oplysninger og at den person der kigger 
i dem, skal gøre det fordi det er en del af personens arbejde i organisationen. Det 
betyder også, at personer som skal have adgang til dine oplysninger ikke må give dine 
oplysninger videre til andre, som ikke har et sagligt arbejdsbetinget behov for at få 
dine oplysninger. Det er fx ikke ok, at udlevere dit telefonnummer til et andet medlem, 
fordi vedkommende gerne vil ringe og invitere dig på en date uden dit samtykke. 
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Børneattesten som organisationen skal indhente på dig, når du melder dig ind, kommer 
som digital post. Der er derfor ikke nogen god grund til, at børneattesten opbevares i 
organisationen, da den sikkert kan opbevares i den digitale postkasse. 

Du kan altid bede om at få de oplysninger du har givet til organisationen slettet. Du 
skal dog være opmærksom på, at det kan betyde, at du ikke kan være medlem længere, 
hvis oplysningerne er nødvendige for, at du kan være medlem. Det kan eksempelvis 
være navn, adresse, CPR-nummer og andre praktiske oplysninger, som organisationen 
er nødt til at have for at kunne drive organisation.  

 

Der har været en sag på mig – hvordan er reglerne?  

Hvis du har gjort noget ulovligt, eller brudt organisationens regler eller retningslinjer, 
har der måske været samtaler med ledelsen og du har måske også fået en advarsel 
eller en straf. Det vil betyde, at der nok står noget et sted om, hvad der er sket, hvem 
du har talt med, hvad du selv har forklaret og som giver et indblik i hele forløbet. Hvis 
du gør noget, som betyder at organisationen er nødt til at reagere, kan det være 
fornuftigt at de beholder informationer, referater af møder og andre informationer om, 
hvad der er sket i noget tid.  

Måske kan nye ledere lære af ældre sager, eller I har behov for at gå tilbage, hvis der 
opstår uenigheder på et senere tidspunkt. Det er dog ikke ensbetydende med, at sagen 
må gemmes for altid, og at alle skal have ret til at se den. Det er vigtigt, at det kun er 
dem, som har et sagligt arbejdsbetinget behov for at læse sagen, som har adgang til 
den. Det vil i praksis være meget få mennesker. Sagen skal opbevares sikkert, sådan at 
alle ikke kan finde den og sådan, at den ikke forsvinder. Det er organisationens ansvar, 
at sørge for det. Du kan altid spørge, hvordan sagen opbevares og hvem der skal have 
lov til at se den. Det vil ikke være vigtigt at gemme en sag i mere end ca. 5 år, 
medmindre der sker flere eller nye ting, som gør det nødvendigt. 

 

Hvilke oplysninger må jeg ikke dele med andre?   

Der er oplysninger, som du ikke må videregive til andre. Som medlem af organisationen 
må man ikke videregive private billeder og personlige oplysninger om andres private 
forhold. Det betyder også, at foreningen ikke må videregive oplysninger om dine 
private forhold eller private billeder. Reglerne gælder for alle medlemmer af partiet, 
også hvis man på et tidspunkt melder sig ud.  
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Hvorfor skal organisationen have en børneattest?  

En børneattest er et dokument, som viser om man har begået overgreb i strid med 
straffeloven imod børn under 15 år. Det er et dokument, som ligger hos politiet og 
altså ikke et dokument, man har liggende derhjemme.  

Børneattesten skal bestilles hos politiet af din organisation. For at de kan indhente en 
børneattest, skal du give et samtykke. Det vil sige, at du skal skrive under på, at 
organisationen må indhente en børneattest gennem politiet. Sker det ikke, må 
organisationen ikke ansætte eller beskæftige dig. 

 

Rammerne for samværet i ungdomsorganisationerne 

En vigtig forudsætning for et godt fællesskab er rammerne omkring organisationen, 
som skal være med til at sikre, at alle behandles ordentligt, føler sig psykisk og fysisk 
trygge, både i det daglige virke og ved sociale arrangementer. Nedenfor kan du læse 
mere om, hvordan man bedst sikrer, at organisationen og jeres arbejdsmiljø er trygt 
og godt.  

 

Hvad er et godt arbejdsmiljø?   

Bestyrelsen/ledelsen har et ansvar for at sørge for, at organisationen ikke indretter sig 
på en måde eller gør ting, som betyder at din fysiske eller psykiske tryghed sættes på 
spil. Det kan eksempelvis være ved, at I arbejder på en måde, hvor man skal ydmyges 
eller straffes, hvis man taber en debat, konkurrence eller andet. Det kan også være 
tilfældet, hvis man bliver bedt om lave et stykke arbejde, som man kan komme til skade 
ved at udføre og som kan være farligt.  

 

Har jeg været udsat for forskelsbehandling?  

Når man er medlem af og deltager i en politisk ungdomsorganisation, er der ofte 
mange, som gerne vil lave det samme og flere gode kandidater til den samme post 
eller aktivitet. Her er det vigtigt at vide, at man godt kan blive fravalgt ud fra grunde 
som er helt i orden og som er lovlige. Det kan eksempelvis være, at der er en anden 
som har mere erfaring, får flere stemmer eller ved meget om lige præcis det, som er 
på spil i den konkrete situation.  
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Der er også grunde, som man ikke kan blive fravalgt på uden at det er diskriminerende. 
Man må ikke fravælges på grund af sit køn, sin race eller etnisk oprindelse, eller hvis 
man har et handicap. Der kan være mange grunde til, at en mand måske ikke vælges 
til en post, men det, at personen er en mand, må ikke være grunden. Hvis det sker, er 
der tale om diskrimination. Der kan også være tale om diskrimination, hvis personen 
bliver fravalgt, fordi personen har en anden etnicitet, seksuel orientering eller tro.  

 

Hvordan er reglerne for alkohol og opførsel til sociale arrangementer?  

Når du deltager i fester og sociale arrangementer er der regler for hvem, der må 
skænkes alkohol til. Organisationen kan lave deres egne regler, som godt må være 
strammere end loven. Det betyder, at organisationen godt kan have regler for hvornår 
og om, der må indtages alkohol til arrangementerne, også selvom du er gammel nok 
til at indtage det i andre sammenhænge.  

Der må godt serveres alkohol til festerne. Det er er ikke lovligt at købe hverken øl, vin 
eller spiritus til festerne, hvis du er under 16 år. Der kan være særlige regler for, at du 
skal have dine forældres tilladelse til at drikke alkohol til festerne, og partiet må godt 
bede om at se den tilladelse før, at de giver dig lov til at drikke alkohol.  

Der kan være dele af festen, som du på grund af din alder ikke kan deltage i endnu. 
Det kan eksempelvis være at betjene en øl fustage eller købe alkohol ind til festerne.  

Der kan også være regler, som partiet har lavet for, hvordan jeres sociale 
arrangementer skal foregå, og som gælder for alle til festen. Det kan eksempelvis være, 
om man må tage billeder, hvornår der stoppes for servering af alkohol, og om der skal 
være ædru vagter. Der kan også være arrangementer, hvor alkohol er forbudt ifølge 
organisationens regler.  

Det er organisationen, som bestemmer, hvordan reglerne er til jeres fester og sociale 
arrangementer, så længe reglerne ikke er ulovlige.  

 

Afrunding 

Vi håber dette har været en hjælp til bedre at kunne orientere sig i lovgivningen. Vi ved 
det kan være uoverskueligt, men det er vigtigt for, at alle får gode stunder med 
partifæller og en masse fælles oplevelser og erfaringer, som kan bidrage som 
grundsten i vores fremtidige demokrati. 


