Din optræden
i medierne
- som tidligere indsat

Denne folder er udarbejdet for at gøre dig som tidligere indsat opmærksom på de konsekvenser, der kan være ved at stille sig frem i medierne
for at dele ens historie. Folderen forsøger at svare på de typiske spørgsmål
man kan stå med, når man overvejer at lade sig interviewe. Hvis du har
brug for yderlige viden er du velkommen til at kontakte os hos Den Sociale Retshjælp.

Vi lever i en digital verden, hvor artikler er let tilgængelig for alle. Historierne bliver liggende på nettet og kan dukke op når arbejdsgivere,
kollegaer eller andre søger på dit navn. Du skal derfor være opmærksom
på, at alle kan google sig frem til den artikel du optræder i - det er en
smal sag at finde navne på nettet via en søgemaskine og på den måde
få informationer om personer, der går mange år tilbage i tiden. Hvis
du f.eks. deltager i en artikel, hvor dine tidligere kriminelle handlinger
nævnes kan disse oplysninger findes frem mange år efter – også efter at
de er blevet fjernet fra din straffeattest.
Du skal derfor tænke over hvilke konsekvenser det kan have at stille
dig officielt frem med din historie. Det kan f.eks. få konsekvenser for
dine fremtidige jobmuligheder, hvis en arbejdsgiver googler sig frem til
tidligere misgerninger.
Du skal derfor overveje om du vil være anonym. På denne måde kan din
historie stadig skabe fokus på din problematik og evt. hjælpe andre, der
står i samme situation.

Har jeg mulighed for at være anonym?
Hvis du ikke har lyst til at stå frem personligt, men stadig gerne vil have
fokus på din historie, kan du bede om at være anonym.
Ved anonymisering sløres navne eller andre personlige oplysninger,
der kan føre til at du bliver genkendt. Konsekvenserne ved at optræde i
medierne vil derved mindskes, da folk ikke vil være klar over det er dig,
der omtales.
Anonymitet aftales fra interviewets start, så alle parter er klar over,
hvilken historie det ender ud med. Vi anbefaler som udgangspunkt altid
at du er anonym. Historien bliver ikke dårligere af, at det kun er redaktionen, der kender dit navn.

Kan jeg få lov til at godkende, hvad journalisten skriver om mig?
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. Du skal
her ikke være bange for at holde på dit ret.
Du kan altid bede om, at blive citattjekket. 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.

Har jeg mulighed for afindeksering?
Hvis du fortryder, at du har deltaget i et case interview eller aviserne til
din fortrydelse vælger at bringe en historie om din kriminalitet, kan du
søge om afindeksering.
”Afindeksering” betyder at indekseringen fjernes fra en database. Det indebærer, at en søgemaskine ikke længere henviser til den side, der bliver
afindekseret. Hvis artiklen ikke afindekseres kan den altså til hver en tid
findes ved en søgning på f.eks. Google.
Du kan ikke kræve, at din artikel bliver afindekseret – hvorvidt
oplysningerne fjernes beror fra gang til gang på en vurdering af
oplysningernes natur, hvor skadelige oplysningerne er for den enkelte
overfor hvor relevante de er for samfundet at have adgang til. Det er
redaktionen på den enkelte avis, der tager stilling til hvorvidt forespørgslen om afindeksering skal imødekommes.
Det er op til de enkelte medier at skønne muligheden og rimeligheden i
at fjerne indholdet.

Hvornår bliver min artikel afindekseret?
Det er forskelligt, hvilke procedurer aviserne har for afindeksering af
artikler om domsafsigelser og kriminalitet. Nogle fjerner artiklen hvis
dommen er afsonet for nogle år siden andre kun hvis kilderne selv henvender sig. Det bliver besluttet fra gang til gang om artiklen er unødigt
krænkende og om den skal fjernes. Endeligt er der nogle, der nægter at
fjerne artiklerne, da de presseetisk var i orden, da de blev bragt og avisen
står ved hvad de publicerer.
Du skal være opmærksom på, at aviserne sandsynligvis ikke vil afindeksere din historie så længe de kriminelle forhold stadig fremgår af din
straffeattest. Og selv efter din straffeattest er ren, er det ingen garanti for,
at aviserne går med til at fjerne historien.

Hvor kan jeg få hjælp?
Hvis du ikke selv ved eller er i tvivl om, hvordan du skal henvende dig
til en avis’ redaktion for at efterspørge muligheden for afindeksering er
du altid velkommen til at kontakte Den Sociale Retshjælp, der vil rette
henvendelse på dine vegne.
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