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Forbrugerombudsmanden
Att. Birgitte Wested
Amagerfælledvej 56
2300 København S

30. maj 2006

BØRNERÅDETS KOMMENTARER TIL
REVIDERET VEJLEDNING "BØRN, UNGE OG
MARKEDSFØRING"
Børnerådet takker for det tilsendte udkast til Forbrugerombudsmandens
reviderede vejledning ”Børn, unge og markedsføring”, der skal
revideres i forbindelse med, at den nye markedsføringslov træder i
kraft.
Børnerådet har i tidligere høringssvar givet udtryk for, at vi opfatter
Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring
som en fornuftig vejledning til erhvervsdrivende, som med fordel kan
læses af både personalet i skoler og daginstitutioner samt forældre.
Med de nuværende justeringer af vejledningen er det Børnerådets
opfattelse, at vejledning fortsat er en god beskyttelse af børn og unge.
Børnerådet har følgende kommentarer til vejledningen:
Afsnit 2.1 – Markedsføringsloven
Børnerådet hilser den nye beskyttelse af børn og unge i
markedsføringsloven velkommen og er glade for beskrivelsen af de nye
forhold i denne vejledning.
Afsnit 4.0 – Identifikation af reklame
Børnerådet hilser uddybningen af dette afsnit velkomment og noterer
med tilfredshed, at det fra starten bliver fastslået, at skjult
markedsføring ikke er tilladt, at virksomhederne skal udvise særlig
agtpågivenhed, når den retter reklame i interaktive medier mod børn
og unge og at produktplacering i film for børn og unge ikke er tilladt.
Afsnit 5.6 – Alkohol og rusmidler
Børnerådet har med tilfredshed noteret sig udbygningen af dette afsnit
og hilser i særdeleshed sætningen ”Det betyder også, at
markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer, uanset hvilken form den
antager, ikke må rette sig mod børn og unge”.
Afsnit 5.8 – Mode, udseende, identitet, sex
Børnerådet hilser dette nye afsnit velkomment og finder det særdeles
relevant.
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Afsnit 7.7 – Markedsføring i form af salgsarbejde og
vennehvervning
Børnerådet bifalder, at den relativt nye markedsføringsform
”vennehvervning” er blevet omfattet af vejledningen.
Afsnit 8:3 – Biografreklamer mv.
Børnerådet hilser dette nye afsnit velkomment.

Med venlig hilsen
Klaus Wilmann, formand for Børnerådet
Annette Juul Lund, sekretariatschef
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