HVORDAN BØR ROLLESPILLERE FORHOLDE
SIG TIL TILDÆKNINGSFORBUDDET?
Bifrosts guide til lokalforeninger, cosplayer, rollespillere og andre orkerer
Den 1. august trådte tildækningsforbudet i kraft. Det betyder at man ikke længere må gå
ud i offentligheden med ansigtet tildækket, medmindre det tjener et
“anerkendelsesværdigt formål”.
Så nu tænker du måske: “Argh mand, jeg har ellers lige købt en rigtig fed ridderhjelm…
Nu kan jeg ikke have den på til mit næste rollespil”. Men det behøver du ikke, for det
kommer ikke til at ramme dig til selve rollespillene.
Men at købe pizza efter et scenarie eller tage til og fra rollespil i kostume kan - i meget
uheldige tilfælde - være strafbart. For at forstå hvad tildækningsforbuddet kommer til at
betyde for dit rollespilsliv, og hvordan du kan tilpasse dig til det, har Bifrost skrevet denne
korte guide.
Først og fremmest, hvad siger loven?
”§ 134 c. Den, som på offentligt sted bærer en beklædningsgenstand, der skjuler
vedkommendes ansigt, straffes med bøde.
Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte forbud gælder ikke for tildækning af ansigtet, der tjener
et anerkendelsesværdigt formål.” 1
Under ‘Bemærkninger om lovforslaget’ står der også:
“Forbuddet omfatter som udgangspunkt heller ikke eksempelvis kostumer og
masker anvendt i forbindelse med karnevaller, fastelavn, halloween, udklædningsfester,
sportsbegivenheder og lignende.” 1
Bifrost har fået DUFs jurister til at se på reglerne, og de vurderer, at rollespil er et
anerkendelsesværdigt formål. Derfor må du gerne have tildækket dit ansigt til rollespil.
Hvis du f.eks skal til et rollespil og på forhånd ifører dig din monstermaske for at spare
tid, så mener Bifrost ikke, at det er et anerkendelsesværdigt formål. Hvis du derimod
tager masken på for at få folk til nysgerrigt at spørge ind til dit projekt, skabe omtale om
dine interesser og derved rekruttere nye mulige medlemmer til din lokalforening, så er det
- efter Bifrosts og DUFs vurdering - et anerkendelsesværdigt formål.
En anden situation, kunne være opsamling og evaluering af dagens rollespil i en park
eller andet offentligt rum. Det handler jo om at snakke om rollespillet og dermed gøre
næste arrangement bedre. Hvis orkerne stadigvæk har protesenæser og sminke på men
ikke har mulighed for at vaske ansigtet, inden samtalen er ovre, mener Bifrost, at det
stadig er et anerkendelsesværdigt formål.
Det er vigtigt at pointere, at der er meget værdi i at skabe omtale om rollespil og evaluere
hvert arrangement. Det skal ikke forhindres af tildækningsforbuddet. Det er derfor også
vigtigt, når du tildækker dig, at skelne mellem om det er belejligt for dig, eller om det
tjener et reelt formål. Det er det, der betyder noget, hvis der en dag skulle opstå
problemer med loven.

1 Link

til Justitsministeriets lovtekst:

http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2018/lovforslag_tildaekningsforbud.pdf
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