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Hvis du ikke selv ved eller er i tvivl om, hvordan du skal forholde 
dig til dine rettigheder, når du snakker med en journalist, er du altid 
velkommen til at kontakte Den Sociale Retshjælp, som kan vejlede 
dig og eventuelt rette henvendelse på dine vegne. Den Sociale 
Retshjælp kan kontaktes via e-mail, telefon, brev eller ved personlig 
henvendelse.

Vores kontor i Aarhus har åbent mandag og onsdag 09.00-19.00 
samt tirsdag, torsdag og fredag 09.00-17.00.

Vores kontor i København har åbent mandag, onsdag og fredag 
09.00-17.00 samt tirsdag og torsdag kl. 09.00-19.00.

Tlf.: 70 22 93 30

Kontakt

Bragesgade 10
Postboks 5852200 Kbh. N

kbh@socialeretshjaelp.dk

A. Hertzums Vej 2
Postboks 5134

8000 Aarhus C
aarhus@socialeretshjaelp.dk

Hvis du eri tvivl



Denne folder er udarbejdet for at gøre dig klar til at stille dig frem i me-
dierne for at dele din historie. Du kan gøre en forskel, ved at fortælle 
din historie, men der er dog ting, du bør være opmærksom på, og 
muligheder du bør kende, når du overvejer at lade dig interviewe. 

Vi lever i en digital verden, hvor artikler samt radio- og tv-indslag 
er let tilgængelige for alle. Det betyder, at du kan nå bredt ud med 
din historie. Hvis du deltager i et interview med navn og billede, 
er det værd at overveje, at historierne bliver liggende på nettet og 
derfor kan dukke op, når arbejdsgivere, kollegaer eller andre søger 
på dit navn i fremtiden. Du skal derfor være opmærksom på, at alle 
som udgangspunkt kan finde frem til din artikel eller indslag via 
søgemaskiner på nettet.

Deltager du som caseperson i et interview og fortæller om dine 
personlige forhold såsom sygdom, straffeforhold eller andet, bør du 
være ekstra opmærksom på, hvad det kan betyde for dig i fremtiden. 
Står du offentligt frem med noget personligt eller privat, vil venner 
og familie ofte konfrontere dig med det. Du skal derudover være 
opmærksom på, at du ikke udleverer oplysninger om venner eller 
familiemedlemmer, som de ikke bryder sig om. 

Det er meget vigtigt, at du forholder dig til dette, inden du udtaler dig.

Generelt

Du kan altid bede om at få artiklen til gennemsyn, inden den bliver 
publiceret. Hvis du har rettelser til det skrevne vil journalisten tage 
disse til efterretning. Du skal være opmærksom på, at journalister 
tit arbejder under tidspres og derfor vil forsøge at overbevise dig 
om, at det ikke er nødvendigt, du læser artiklen igennem, inden 
den udkommer, hvilket heller ikke er det vigtigste, blot din del af 
artiklen. Du skal ikke være bange for at holde på dit ret, da det er 
vigtigt du skal kan stå indenfor den artikel eller indslag du med-
virker i.

Du kan altid bede om, at blive citattjekket. Dvs. at det, som du 
har udtalt til journalisten tjekkes af dig. På denne måde sikrer du, 
at journalisten ikke citerer dig for noget, du ikke har sagt, eller at 
meningen med det, du sagde, kommer forkert frem.

Her bør du være opmærksom på at journalisten gerne må ændre 
dine ord lidt, så de fx lyder bedre, men meningen, i det du siger, 
må  ikke gå tabt.

Godkendelse af artikel, radio- eller tv-indslag

Mulighed for anonymitet

Hvis du ikke har lyst til at stå frem personligt, men gerne vil have 
fokus på eller bidrage med din historie, kan du bede journalisten om 
at være anonym. Ved anonymisering sløres navne, billeder og andre 
personlige oplysninger, der kan føre til, at du bliver genkendt. I TV 
kan dit ansigt og din stemme sløres, hvilket også er gældende for 

interviews i radioen. Anonymisering skal aftales fra interviewets start, 
så alle parter er klar over, hvilken historie det ender ud med. 

Du skal være opmærksom på, at journalisten måske ikke vil fortælle 
din historie, hvis du vil være anonym. I de tilfælde er det vigtigt at du 
fortæller journalisten, at du ikke vil medvirke i interviewet, da det kan 
skade dig.


