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Klage over TV 2’s beskyttelse af børn 

C. Suensson har ved e-mail af 22. december 2008 indgivet klage til Radio- 

og tv-nævnet over TV 2 Danmark A/S’s (herefter TV 2), efter klagers op-
fattelse manglende beskyttelse af børn herunder ved visning af trailer før 

kl. 21.00 indeholdende voldsomme elementer. 

Klager påpeger specifikt, at TV 2 mandag den 22. december 2008 umid-

delbart inden de regionale reklamer kl. 19.30  

”…viste meget voldsomme scener i forbindelse med et promoverende ind-

slag/trailer. Jeg havde selv børn vågne på det tidspunkt, og fjernsynet var 

tændt frem til de regionale udsendelser, hvorefter TV 2 dybt kritisabelt 

kører en sådan trailer. 

Jeg vil meget anmode TV-Nævnet om en gang for alle at indskærpe for 

TV2 at de tilbagevendende fejltrin med visning af voldsomme scener før kl. 

21 er helt uacceptabelt – og dette gælder vel naturligvis også politi- og 

kriminalstof af enhver art”. 

Nærværende afgørelse vedrører den konkrete klage over den udsendte 
trailer den 22. december 2008. 

Retsgrundlag 

Af TV 2’s tilladelse fremgår, at:  

TV 2/DANMARK A/S skal påse, at der ikke sendes programmer, som i 
alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske 
udvikling, herunder navnlig programmer, som indeholder pornografi el-
ler umotiveret vold. 

Andre programmer, som kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller 
moralske udvikling, må ikke sendes, medmindre det ved valget af sen-
detidspunkt eller ved tekniske foranstaltninger sikres, at mindreårige i 
udsendelsesområdet normalt ikke ser eller hører udsendelserne. Når 
programmerne sendes i ukodet form, skal der forud for dem gives en 
akustisk advarsel, eller de skal under hele deres varighed være marke-
ret med et visuelt symbol. 
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Programmerne må ikke på nogen måde tilskynde til had på grund af 
race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans. 

Af relevans for nærværende sag fremgår det således af tilladelsen, at da 
TV 2 på hovedkanalen har en public service-forpligtelse til at sende til hele 

befolkningen, kan alene foranstaltninger i form af valg af sendetidspunkt 
tages i anvendelse i opfyldelsen af kravene om beskyttelsen af mindreåri-

ge. TV 2 skal desuden forud for programmer, der vurderes skadelige i di-

rektivforstand, udsende en akustisk advarsel. 

I forhold til TV 2, hvis tilladelse er udstedt af kulturministeren, fører Radio- 

og tv-nævnet tilsyn og har bl.a. hjemmel til at indføre sanktioner ved over-
trædelse af bestemmelserne om beskyttelsen af mindreårige. Nævnet kan i 

sin yderste konsekvens indstille til kulturministeren, at tilladelsen inddra-
ges midlertidig eller permanent (jf. § 44 a, nr. 3, i Radio- og fjernsynslo-

ven). 

Beskrivelse 

Traileren, der har en varighed på 50 sekunder, er en blanding af korte klip 
fra følgende otte film: 

• Mission Impossible 
• 48 timer 

• Mission Impossible II 
• Nye 48 timer 

• En kort en lang 

• Volcano 
• The Edge – Rivalerne 

• Sin City 

Traileren består af korte klip indeholdende dramatiske scener fra hver af de 

otte film, med visning af f.eks. eksplosioner; ildebrand; skuddramaer; en 
person, der er ved at drukne; en bjørn, der angriber; et fly, der styrter 

ned; personer, der bliver blæst væk af eksplosioner o. lign. Traileren er 
akkompagneret af ”hård pop/rockmusik”. 

Høringssvar fra TV 2 

TV 2 blev på baggrund af klagen i brev af 6. januar 2009 fra Radio- og tv-

nævnet anmodet om at høringssvar blandt andet i forhold til den sendte 
trailer. 

TV 2 har i sit høringssvar vedrørende traileren anført, at: 

”I traileren vises klip fra en række actionprægede film, og de klip, der ind-

går i traileren, har generelt et højt tempo, men traileren indeholder ikke 

scener, der i bekendtgørelsen om TV 2|DANMARK A/S’ programvirksom-
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hed, i public service-tilladelsen eller ”tv-direktivets” betydning kan skade 

mindreårige. TV 2|DANMARK A/S har derfor ikke været afskåret fra at ud-

sende filmtraileren den 22. december kl. 19.30.”. 

TV 2 har som bilag til sit høringssvar af 19. januar 2009 fremsendt en DVD 
med traileren, der er indgivet klage over. 

Høring af Medierådet for Børn og Unge  

I forbindelse med vurderingen af trailerens skadelighed samt stillingtagen 
til visningstidspunktet kl. 19.30, har Radio- og tv-nævnet som led i sags-

behandlingen indhentet en vejledende udtalelse om traileren fra Medierå-
det for Børn og Unge, idet Medierådet må anses som sagkyndigt organ i 

forhold til skadelighedsvurderingen. 

Medierådet blev anmodet om at redegøre for: 

1. hvilke momenter i udsendelsen, der evt. kan skade, 
2. hvilke aldersgrupper, der evt. kan skades, 

3. hvilke udviklingsmæssige områder, der evt. kan skades, jf. udtrykket 
”fysiske, psykiske eller moralske udvikling”. 

Medierådet blev desuden bedt om i sin vurdering at lægge ordlyden i EU-
direktivet samt tilladelsen til grund og ligeledes om at medtage i vurderin-

gen, at udsendelsen blev set på almindelige tv-apparater. 

Medierådet skriver i sin udtalelse: 

”Store dele af traileren er klippet i et hurtigt tempo med en dramatisk 

stemning og med markante og overraskende skift på billedsiden. Den inde-

holder klip med katastrofer, slåskampe, skyderier og eksplosioner, hvor 

man flere gange ser personer, der er truede og i livsfare. I et klip ser man 

en mand, der er ved at drukne. I andre klip ser man mennesker, der bliver 

blæst bort af en eksplosion. Fremstillingen er ikke detaljeret, og klippene 

indgår i en sammenhæng, der er ublodig. Da man endvidere på billedsiden 

ikke ser personer, der er lemlæstede eller kommet alvorligt til skade, vur-

deres tv-udsendelsen kun at være skræmmende for børn under 9 år. 

Den pågældende tv-udsendelse varer under 2 minutter og må antages at 

være af kortvarig skræmmende karakter.”. 

Nævnets vurdering 

I den påklagede trailer vises på kort tid en lang række dramatiske scener 

med ild, eksplosioner, skudaffyring mv. Imidlertid vises der ikke detaljere-
de scener af – eller dvæles ved – vold, sår/blødning, lemlæstede lig eller 

personer, der dør. 
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Derudover bemærkes, at der dels vil være en meget lille grad af identifika-

tion med og sympati for de personer, der vises i traileren; dels at afstan-
den mellem de viste volds- og eksplosions-scener mv. og danske børns vir-

kelighed er relativt stor. Begge disse forhold medvirker til, at den skræm-
mende og dermed potentielt skadelige effekt af traileren mindskes. 

Nævnet er endvidere af den opfattelse, at EU-direktivets udtryk ”…kan 

skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling…”, indikerer, 
at der skal være tale om længerevarende skadevirkninger, førend der er 

tale om skade i direktiv-forstand. 

På denne baggrund vurderes traileren ikke at være i strid tilladelsens og 

dermed EU-direktivets bestemmelser om beskyttelse af mindreårige. 

3-8-årige ser imidlertid ofte tv på det tidspunkt, hvor traileren er vist 

(umiddelbart før kl. 19.30), og en stor andel af disse mindreårige ser tv 
enten alene eller sammen med personer, der ikke er voksne. Dermed 

mindskes disse personers mulighed for at få bearbejdet eventuelt skræm-
mende eller uforståelige elementer, der vises på tv, og dermed mindske 

virkningerne af eventuelt skadeligt indhold. Dette forhold tilsiger generelt, 
at programindhold og trailere af denne karakter med omhu og omtanke 

kunne placeres efter kl. 21. Dertil kommer, at der ved visningstidspunktet 
kl. 19.30 må antages at være et overraskelsesmoment hos seeren over 

den type scener, som traileren indeholder, sammenholdt med programfla-

den i øvrigt. 

Afgørelse 

På den baggrund har Nævnet truffet følgende afgørelse: 

Traileren vist på TV 2/DANMARK den 22. december 2008 kl. 19.30 indehol-

der ikke elementer, der indebærer en overtrædelse af tilladelsens og der-
med EU-direktivets bestemmelser om beskyttelse af mindreårige. 

 

Med venlig hilsen 

 

Christian Scherfig 

Nævnsformand 
 

Lykke Nordblom 


