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København den 17. januar 2006
Klage over Rundfunk sendt på TV 2|DANMARK A/S
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TV 2|DANMARK A/S (TV 2), efter klagerens opfattelse indeholder direkte

rtv@mediesekretariatet.dk

Karin Søndergård har i brev modtaget den 16. september 2005 klaget

sexudtryk og visuelle indtryk. Karin Søndergård henviser til, at
kulturministeren i et svar i samme sag har oplyst, at programmer, der kan
skade mindreåriges psykiske, fysiske eller moralske udvikling ikke må
sendes medmindre det ved valget af sendetidspunkt eller ved tekniske
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foranstaltninger sikres, at mindreårige i udsendelsesområdet normalt ikke
ser eller hører udsendelserne.
Efter Karin Søndergårds opfattelse hører ungdomsudsendelsen Rundfunk
til den anførte kategori. Karin Søndergård finder det problematisk, at bl.a.
gruppesex og svingklubber normaliseres på dansk tv i en
ungdomsudsendelse og anfører, at mediet måske medvirker til at skubbe
15-årige ud i aktiviteter, de ikke er klar til. Endvidere finder Karin
Søndergård det bemærkelsesværdigt, at TV 2 lørdag og søndag kl. 9.00 om
morgenen, når de mindste ser tegnefilm, sender reklamer for Rundfunk,
som stationen anfører omfatter målgruppen 15-30 årige.
Høring
TV 2/DANMARK A/S har i sit høringssvar af 6. december 2005 oplyst:
"……

J.nr.
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Rundfunk er et ungdomsprogram, som primært henvender sig til 15-30
årige og udsendes på hverdage fra 17.00 til 17.30. Programmet har til
formål at afspejle det liv, som de unge lever, og behandler derfor emner,
som optager de unge i den nævnte aldersgruppe.
Årsagen til, at programmet udsendes på det nævnte tidspunkt, er at
mange unge på dette tidspunkt er kommet hjem fra
uddannelsesinstitutioner og arbejde og endnu ikke er i gang med
fritidsaktiviteter som fx sport, som typisk foregår om aftenen.
Der henvises i klagen til to programmer. Det første program blev udsendt
den 3. januar 2005 og vil i det følgende blive omtalt som "kend din kropprogrammet". Det andet program blev udsendt den 5. januar 2005 og vil i
det følgende blive omtalt som "swinger-programmet".
Bestemmelsen i § 3, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1031 af 11. december
2003 om TV 2|DANMARK A/S’ programvirksomhed indeholder en
forpligtelse for TV 2|DANMARK A/S til at påse, at der ikke sendes
programmer som i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske eller
moralske udvikling. Der henvises i bestemmelsen til, at dette navnlig kan
være tilfældet, såfremt programmer eksempelvis indeholder pornografi.
Det er TV 2|DANMARK A/S’ opfattelse, at ingen af de omtalte programmer
indeholder pornografi.
"Kend din krop-programmet" indeholdt bl.a. et indslag, hvor den såkaldte
vagina-ekspert, Pia Struck, som er uddannet hos den amerikanske sexolog
Betty Dotson, fremviste et antal tegninger af det kvindelige kønsorgan,
mens hun bl.a. redegjorde for de anatomiske forskelligheder mellem
kvinder.
"Swinger-programmet" indeholdt bl.a. et indslag med en kvinde, som blev
interviewet om hendes færden i en såkaldt ”swingerklub”. Til illustration af
hendes forklaringer viste man klip fra en rundvisning i en af disse klubber,
hvor en medarbejder bl.a. viser, hvordan rummene er indrettet.
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Som det fremgår af den til Radio- og tv-nævnet fremsendte DVD,
indeholder programmerne ikke levende billeder af pornografisk karakter,
som f.eks. nøgne kroppe i intime situationer.
I henhold til § 3, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1031 af 11. december 2003
om TV 2|DANMARK A/S’ programvirksomhed må andre programmer, som
kan skade mindreåriges fysiske eller moralske udvikling ikke sendes, med
mindre det ved valg af sendetidspunkt eller ved tekniske foranstaltninger
sikres, at mindreårige i udsendelsesområdet normalt ikke ser eller hører
udsendelserne.
TV 2|DANMARK A/S skal ikke bestride, at der på udsendelsestidspunktet
kan være mindreårige, der ser eller hører programmet. Det skal samtidig
oplyses, at der ikke er iværksat nogen tekniske foranstaltninger, således at
programmet ikke kan ses af mindreårige.
Det er imidlertid TV 2|DANMARK A/S' opfattelse, at programmerne ikke
kan skade mindreåriges fysiske eller moralske udvikling.
Rundfunk er et alment oplysende program, som dagligt behandler mange
forskellige emner, som har relevans for unge. Som eksempler på emner,
der er blevet behandlet i programmet, kan nævnes religion, alkohol og
påklædning. Hvis man helt skulle undgå at omtale emner som kærlighed
og sex, ville programvirksomheden ikke på dækkende vis afspejle de
emner, som optager ungdommen. Dertil skal det bemærkes, at de billeder,
som vises i programmet skal sættes i sammenhæng med den kontekst,
hvori de forekommer, og dermed ikke bør betragtes isoleret.
Når der behandles emner om kærlighed og sex i et program, sker det efter
TV 2|DANMARK A/S' opfattelse altid på en sober og oplysende måde, bl.a.
for at afmystificere tabubelagte områder, så unge kan få et mere afslappet
forhold til deres kroppe.
Mindreårige, som ser TV 2s kanaler, bliver dermed ofte konfronteret med
oplysninger om mange forskellige emner. Efter TV 2|DANMARK A/S'
opfattelse, kan informationsstrømmen, så længe den er sober, være med
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til at styrke mindreåriges udvikling, idet de derved bliver i stand til at
forholde sig kritisk og selvstændigt til de oplysninger, de modtager.
Det er således TV 2|DANMARK A/S' opfattelse, at programmerne ikke kan
skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling."
Nævnets vurdering
Radio- og tv-nævnet har i henhold til § 44 a, nr. 2, i lov om radio- og
fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 506 af 10. juni 2004,
behandlet sagen på sit møde den 10. januar 2006 og skal udtale:
I de pågældende udsendelser den 3. og den 5. januar 2005 vises der ingen
pornografiske scener eller billeder. Der vises tegninger af kvindelige
kønsorganer og rekvisitter i en såkaldt swingerklub.
Den såkaldte vagina-ekspert beskriver sin undervisning uden mange
detaljer og anvender en sprogbrug, der kan betegnes som sober; noget
tilsvarende gælder den unge kvinde, der fortæller om sin deltagelse i
swingerklubben.
I modsætning hertil er studieværtens og nogle af de medvirkendes
sprogbrug generelt meget direkte.
Udsendelserne sendes på et tidspunkt, hverdage kl. 17-17.30, hvor også
mindreårige ser fjernsyn. Det fremgår af TV-Meter, at aldersgrupperne 3-9
årige og 10-14 årige i 2005 i gennemsnit udgjorde knap 10 % af
Rundfunks seere.
Endvidere sender TV 2 såkaldte egenreklamer for Rundfunk lørdag og
søndag morgen, hvor også mange mindreårige ser fjernsyn.
Som anført af TV 2 må der i henhold til § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr.
1031 af 11. december 2003 om TV 2/DANMARK A/S’ programvirksomhed
ikke udsendes programmer der i alvorlig grad kan skade mindreåriges
fysiske, psykiske eller moralske udvikling, herunder navnlig programmer
som indeholder pornografi eller umotiveret vold.
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Ifølge bekendtgørelsens § 3, stk. 2, må andre programmer, som kan skade
mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, ikke sendes
medmindre det ved valget af sendetidspunkt eller ved tekniske
foranstaltninger sikres, at mindreårige i udsendelsesområdet normalt ikke
ser eller hører udsendelserne.
Radio- og tv-nævnet har i 2002 i forbindelse med behandlingen af en sag
om visning af pornografiske film efter en dialog med Medierådet for Børn
og Unge opstillet nogle retningslinier for bedømmelsen heraf.
Ifølge retningslinierne vil selv film med såkaldt hard core pornografi ikke
anses for i alvorlig grad at kunne skade mindreåriges fysiske, psykiske eller
moralske udvikling. Det er således ikke forbudt, at udsende sådanne film.
Det fremgår imidlertid af nævnets retningslinier, at film med hard core
pornografi anses som skadelige for mindreåriges udvikling, hvorfor filmene
skal opfylde kravene i bekendtgørelsens § 3, stk. 2, om at det skal sikres,
at mindreårige normalt ikke ser eller hører udsendelserne.
Det fremgår endvidere af retningslinierne, at film, der bl.a. indeholder
erotiske samlejescener, men hvor billeder af kønsorganer ikke ses direkte
(også kaldet soft porno) ikke anses som skadelige for mindreåriges
udvikling. Sådanne film vil således kunne sendes uden at det skal sikres, at
mindreårige normalt ikke ser dem.
De pågældende Rundfunkudsendelser indeholder ikke pornografiske scener
eller lignende, og set i relation til de ovennævnte retningslinier er det
Radio- og tv-nævnets opfattelse, at udsendelserne ikke kan skade
mindreåriges udvikling, endsige være til alvorlig skade for mindreåriges
udvikling.
Udsendelsen af såkaldt egenreklame for Rundfunk kan således heller ikke
skade mindreåriges udvikling.
På baggrund heraf træffer Radio- og tv-nævnet følgende
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AFGØRELSE:
Der er ikke i udsendelserne af Rundfunk på TV 2 den 3. januar og den 5.
januar 2005 ske overtrædelse af § 3, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse nr.
1031 af 11. december 2003 om TV 2/DANMARK A/S’ programvirksomhed.
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