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Dagsorden
1. Tilføjelse af ”sexual harrassment” til charteret
DAFI fortalte, at hver gang der bliver ændret i charteret, så skal det åbnes op og skrives
om, og underskrivere skal informeres. Derfor skal vi kun gøre det, når det er nødvendigt,
hvilket det er nu i forhold til ”sexual harrassment”. Derudover blev det nævnt, at det er
vigtigt, der støttes op om, at folk står frem og taler om evt. ubehagelige opleveler.
Styregruppen var enig i, at en ny værdi skal tilføjes, men formuleringen skal ikke være for
specifik, da stylister og fotografer skal kunne gøre deres arbejde uden, at der er tale om
en krænkelse, hvis de blot fx retter på en bikini eller instruerer en model. Den nye værdi
skal inkludere kunder, fotografer, stylister, kreative, redaktører m.fl. Ordlyden skal være
noget i retning af ”Respektfuld adfærd på settet, hvilket inkluderer…”. DAFI opdaterer
Charteret med en ny værdi - den opdaterede version offentliggøres til august.
2. Opdatering af charteret til at inkludere hele branchen og ikke kun modeller

Der var enighed om, at Charteret skal inkludere hele branchen, især i denne tid, hvor
influencers i den grad også har meget at sige ift. de skønheds- og kropsidealer, som bl.a.
modebranchen er med til at skabe. Det skal være hele branchen, der bakker op om en
sund udstråling. Det blev diskuteret, hvorvidt man skulle forbyde alkohol på sets – og
tilføje dette til Charteret. Styregruppen besluttede dog, at det ikke skulle nævnes specifikt
i Charteret. Der blev dernæst stillet spørgsmålet, om aldersgrænsen for at arbejde som
model ikke skal stige til 18 år. Der var delte meninger om dette, da det især kunne være
relevant i udlandet, men i Danmark er der gode forhold, så der er det ok, at modeller
arbejder som 16-årig. Derfor bliver der ikke ændret noget ved aldersgrænsen lige nu, men
styregruppen følger med i udviklingen i udlandet. DAFI omskriver Charteret til at omfatte
hele branchen i samme ombæring, som den nye værdi tilføjes.
3. LMS’ udmeldelse til modeller med lav BMI
LMS berettede, at de har haft modeller til sundhedstjek, hvor der ikke har været nogen
bekymring, men de er meget tynde og har en lav BMI. Derfor er der behov for i
tilbagemeldingen at skrive, at der med en lav BMI er en sundhedsrisiko. Flere af
styregruppens medlemmer mente, at udmeldelsen skal gøres kortere og blødes op. LMS
omskriver udmeldingen og vender tilbage til styregruppen.
4. Stigning af pris på sundhedstjek til 1800 kr.
LMS fortalte, at de 18-årige modeller er mere krævende at have til sundhedstjek både ift.
selve samtale og bookingen af den. Derfor er det mere ressourcekrævende. Styregruppen
var enige i, at en prisstigning på ca. 20% er for høj. LMS vil fremlægge et regnestykke
ved næste stormøde med modelbureauerne i slutningen af august, så der er mere
gennemsigtighed omkring prisstigningen. DAFI indkalder modelbureauerne til stormøde i
slut august, hvor en evt. prisstigning af sundhedstjekket vendes.
5. Opdatering af folder om sundhedstjek
Det blev forslået, at folderen om sundhedstjekket bliver opdateret digitalt. Der er ikke råd
til at få gentrykt den. Det var der enighed om at gøre. DAFI og LMS opdaterer folderen og
sender den rundt til modelbureauerne.
6. Henvendelse fra Erhvervsministeriet angående billede af model, der ryger
DAFI berettede, at der under sidste modeuge var en kampagne med en model, der røg.
Dette skabte en politisk diskussion, hvor en minister skulle besvare spørgsmål i
folketinget. Folketinget fik at vide, at styregruppen ville tage det op på næste møde. Da
brandet bag kampagnen har underskrevet Charteret, var styregruppen enige om, at de
skal have en henstilling. DAFI sender en henstilling til brandet om, at de skal huske at
overholde Charterets regler og værdier.

