
Møde for styregruppen for Modebranchens Etiske Charter  
 
Hos Danish Fashion Institute  
Frederiksholms Kanal 30B, mødelokale 3  
København K  
 
Onsdag den 2. marts 2016 kl. 14.00-16.00  
 
Deltagere  
Eva Kruse, Danish Fashion Institute  
As Øland, Dansk Mode & Textil  
Anne Minor, Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade  
Peter Damgaard, 2PM  
Uffe Buchard, DANSK Magazine 
Lykke Jeppesen, Danske Modeller (via skype) 
Cecilie Thorsmark, Danish Fashion Institute (referent)  
Maria Jæpelt, Danish Fashion Institute (observator)  
Rikke Mynster Johansen, Dansk Mode & Textil (advokat)  
 
Ikke til stede:  
Helle Hestehave, Baum und Pferdgarten 
 
Dagsorden 
 
1. Underskrift af referat fra sidste styregruppemøde 
Referatet fra 18. august blev underskrevet. 
 
2. Bordet rundt 
Alle styregruppens medlemmer kom til orde i forhold til deres observationer under den 
modeuge i februar og følgende blev bemærket: 
 

- Der var et show, hvor især en model var for tynd og tilmed stylet på en 
uhensigtsmæssig måde. Designeren selv var godt klar over, at den var gal og hun 
sagde, at hun var klar til at tage imod en løftet pegefinger fra styregruppen. Der 
rettes henvendelse til designeren. 

- Det blev kommenteret, at danske piger generelt set stadig opfattes som ”store” i 
udlandet. Fx havde den udenlandsk designer kommenteret, at flere af de modeller, 
der var lagt option på i forhold til hendes show i København, var for store.  

- Det blev bemærket, at modellerne til et show var iført hæle så høje, at det var 
decideret ydmygende for dem, da de færreste kunne gå i dem. En af modellerne tog 
et ordenligt styrt. Flere i styregruppen var enige om, at charteret udover at handle om 
kropsidealer og spiseforstyrrelser, også handler om modellers mentale trivsel.  

- Herudover blev det bemærket, at et større modelbureau har polaroider af en model, 
der ser alt for tynd ud. Styregruppen var enig i, at der rettes henvendelse til det 
pågældende bureau med kritik af polerne. 



- En specifik models tydelige vægttab blev ligeledes diskuteret på mødet, og alle i 
styregruppen var uforstående overfor, at hendes bureau lader det ske. Der rettes 
henvendelse til det pågældende bureau, hvor styregruppens bekymring udtrykkes. 

- Nogle i styregruppen syntes, at drengemodellerne til et herreshow under modeugen 
var meget tynde. Der var dog delte meninger herom, idet nogle også syntes, at 
showet afspejlet mangfoldighed. Uanset hvad, blev det kommenteret, at man ikke 
må glemme, at anoreksi også findes blandt drenge. 

- Det blev konstateret, at der ikke havde været nogen negativ medieomtale af modeller 
under modeugen. 

 
3. Opfølgning på sager fra tidligere styregruppemøder 
 
Finansiering af sundhedstjek  
 
Der blev redegjort for status på en eventuel finansieringsordning for et privat 
sundhedstjek. Fem ud af otte bureauer havde svaret på hvor mange fakturaer, de sender 
ud årligt og med et pålagt ”etisk charter” gebyr på 75 kroner, kan der – forsigtigt antaget 
– rejses i omegnen af en halv million fra branchens side, såfremt samtlige bureauer er 
med i initiativet. Det blev kommenteret, at hvis vi har 80% af finansieringen på plads, vil 
det ikke være utænkeligt at få dækket resten af det offentlige. Der var desuden enighed i 
styregruppen om, at det kan blive svært at administrere og kontrollere, og derfor blev det 
besluttet, at gå videre med ideen om, at det individuelle bureau skal betale for det antal 
modeller, de sender afsted til LMS – altså en direkte afregning mellem de to. 
 
Modelkontrakter 
Danske Modeller kommenterede, at der er blevet udarbejdet to forskellige slags 
modelkontrakter – en provisionskontrakt og en agentkontrakt. De foreslog, at en 
repræsentant fra Dansk Artistforbund kommer forbi til næste møde med 
modelbureauerne og præsenterer de to udkast. 
 
4. Evaluering af Charteret, herunder behov for ændringer  
 
Der var ikke noget til dette punkt.  
 
5. Dato for næste styregruppemøde 
 
Møde med modelbureauerne samt DAFI, Danske Modeller, LMS og Uffe Buchard: Den 
25. maj kl. 14-16. 
 
Næste styregruppemøde: Den 17. august 14-16 
 
6.  Eventuelt 
 
Diskussion vedr. minimumsalder på 18 tages op på næste møde i august. Dette sker som 
følge af det britiske lovforslag om minimumsalder, som styregruppen er opmærksom på 
og følger. 


