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”…
Indslagene der har vagt min harme er to "reklamer" for kommende pro-
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grammer på TV2 Zulu.
Den første omhandler deres såkaldte "drengerøvs image", hvilket de menete ville blive promoveret bedst ved at vise en række små klip fra diverse
serier. I disse klip ser man blandt andet en kvinde iført lilla morgenkåbe og
med en stor sort påspændings penis-attrap. En såkaldt Strap-on, hvor man
ligeledes hører hende sige ordene: "Right then, bend over!!" man er altså
IKKE i tvivl om, at der er sexuelle toner. Lidt senere i indslaget ser man en
ung komiker stå på en scene og udtale: "hvem af Jer har så prøvet DYRESEX" igen... yderst sexuelle hentydninger. Selve indslaget er nok godt nok
- problemet er bare de har sendt det nærmest hele døgnet. Jeg har dog et
fuldtidsarbejde at passe, så jeg kan kun udtale mig om sendetiden mellem
16.30 og 22.00. Reklamen er blevet vist mellem TV-serier som: Venner,
kongen af queens mv. progammer der i min verden har unge seer - i hvert
tilfælde de børn hvis forældre gerne vil se serierne.
Det andet punkt i sagen er en reklame for en film der skulle sendes i en
weekend - filmen "I know what you did last summer". Her ser man ret så
detalierede scener med blod, vold, lemlæstelse og ikke mindst MORD! fil-
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men i sig selv, tror jeg endog er fobudt for unge under 16, men jeg ved det
ikke. Ikke destomindre har TV2 zulu valgt at vise reklamer for denne film
med føromtalte indhold nærmest hele døgnet. Igen hvad jeg vil finde upassende og ikke mindst skadeligt for unge seerer.
Naturligvis er det svært at bevise, at børn ser indslagene men sendetiderne
taget i betragtning er der en stor mulighed.
Lad mig vide, hvordan det går med sagen. Kontakt mig endelig hvis jeg
kan være yderligere behjælpelig i sagen.
…”
Beskrivelse
TV 2/Danmark A/S har med sit høringssvar tilsendt Radio- og tv-nævnet en
dvd med to egenreklamer for henholdsvis Comedy lørdag og ungdomsgyseren ”I know what you did last summer”.
Traileren for Comedy lørdag indeholder en række kortvarige klip herunder
et klip, hvor en stand-up komiker udtaler:
”Når det kommer til dyresex er jeg lidt af en tryghedsnarkoman…”
Endvidere vises et klip, hvor en kvinde, som er iført en morgenkåbe og en
sort dildo-attrap udtaler:
”Turn over”.
Samtidig med at teksten ”Swinger” står skrevet på skærmen.
I traileren for ungdomsgyseren ”I know what you did last summer” vises
en række blodige og voldsomme klip fra filmen, hvor bl.a. en uhyggeligt
udseende mand iført fiskertøj dræber tre mennesker med en stor krog.
Herudover vises klip, hvor kvinder skriger af frygt. En sang af gruppen Laid
Back spilles i baggrunden.
Høring
TV 2/Danmark A/S v/adm. direktør (konst.) Anders Kronborg har ved brev
af 22. oktober 2007 anført følgende bemærkninger til Peter Hoves klage:
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”…
Traileren vedrørende Comedy lørdag omtaler en række comedyprogrammer på TV 2 Zulu. Traileren har været udsendt i en række versioner, men
de scener, klageren henviser til, har indgået i dem alle.
TV 2 Zulu er kendt som en kanal med humoristiske og satiriske programmer, der særligt henvender sig til unge. Programmerne med stand-up’ere
udgør en forholdsvis stor del af programindholdet. Det er TV 2 Zulus opfattelse, at den nævnte trailer, der viser klip fra en række satiriske programmer, er udformet på en måde, der efter TV 2 Zulus opfattelse klart fremtræder satirisk og derfor ikke i sin form kan skade mindreårige.
Traileren for ungdomsgyseren ”I know what you did last summer” er med
en enkelt undtagelse først udsendt omkring kl. 17.00, og udsendelsen inden kl. 17 skete i tilknytning til vampyrserien ”Buffy”, der har samme person i hovedrollen. TV 2 Zulu medgiver, at traileren er uhyggelig, men efter
TV 2 Zulus opfattelse er der taget højde for dette ved valg af sendetidspunkt.
I denne bedømmelse indgår, at TV 2 Zulu som nævnt er en kanal, der,
bortset fra Zulu Kids i de tidlige morgentimer, er målrettet mod de 15-40
årige.
Kopi af de påklagede udsendelser såvel som opgørelse over sendetidspunkterne vedlægges.
…”
Radio- og tv-nævnets vurdering
Peter Hove har ved mail af 3. september 2007 indgivet en klage til Radioog tv-nævnet med anbringende om, at indholdet i to egenreklamer udsendt
på TV 2 Zulu er skadeligt over for mindreårige.
Den ene er en programtrailer for ”Comedy lørdag”, som indeholder en
række kortvarige klip herunder et klip, hvor en stand-up komiker udtaler:
”Når det kommer til dyresex er jeg lidt af en tryghedsnarkoman…”

-4-

Endvidere vises et klip, hvor en kvinde iført en morgenkåbe og en sort penis-attrap.
Det andet indslag er en programtrailer for ungdomsgyseren ”I know what
you did last summer”, indeholdende en række blodige og voldsomme klip
fra filmen med mord og skrig.
Programtrailere er egenreklame, hvis indhold er omfattet af bekendtgørelse
nr. 338 af 19. april 2006 om programvirksomhed ved hjælp af satellit, kabel og kortbølgesendemuligheder.
I henhold til § 7, stk. 1, i bekendtgørelsen må registrerede foretagender,
der udøver radio- eller fjernsynsvirksomhed, ikke udsende programmer,
som i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske
udvikling, herunder navnlig programmer, som indeholder pornografi eller
umotiveret vold. § 7, stk. 2, foreskriver endvidere, at andre programmer,
som kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, ikke må sendes, medmindre det ved valget af sendetidspunkt eller ved tekniske foranstaltninger sikres, at mindreårige i udsendelsesområdet normalt
ikke ser eller hører udsendelserne. Når programmerne udsendes i ukodet
form, skal der forud for dem gives en akustisk advarsel, eller de skal under
hele deres varighed være markeret med et visuelt symbol.
For så vidt angår traileren for ”Comedy lørdag” finder TV 2/Danmark A/S,
at den ”klart fremtræder satirisk og derfor ikke i sin form kan skade mindreårige”.
Det er Nævnets opfattelse, at udsagnet:
”Når det kommer til dyresex er jeg lidt af en tryghedsnarkoman…”,
hverken er groft eller krænkende og i øvrigt er ment humoristisk, hvorfor
Nævnet finder udsagnet harmløst samt uskadeligt og dermed ikke er i strid
med bekendtgørelsens § 7, stk. 1 og 2.
Med hensyn til klippet med kvinden, der har påspændt en penisattrap, finder Nævnet det af betydning, at kvinden er iført en morgenkåbe og dermed ikke er nøgen, og at klippet er udformet på en satirisk og humoristisk
måde, der hverken virker seksuel eller pornografisk. Penis-attrapen fremstår på denne baggrund hverken anstødelig eller provokerende. Det er derfor Nævnets opfattelse, at ligeledes dette klip trods sit til dels seksuelle
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indhold er harmløs og uskadeligt og dermed ikke er i strid med bekendtgørelsens § 7, stk. 1 og 2.
Denne vurdering understøttes tillige af den praksis, der har været anlagt af
Nævnet på lokal-tv-området i relation til pornografiske udsendelser. Radioog tv-nævnet har i sin redegørelse om pornografiske udsendelser fra 2002
tilkendegivet, at såfremt Medierådet for Børn og Unge ville henføre et program til kategorien
"skadelig for mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling",
ville programmet være i strid med en bestemmelse i bekendtgørelsens § 7,
stk. 1 og 2.
Medierådet for Børn og Unge har følgende vurderingspraksis for så vidt angår pornografiske film:
”Kys, nøgenhed og skildring af seksuelle forhold, der indgår som et naturligt og ligeværdigt element i en films univers – dvs. uden at være udpenslede – kan få vurderingen ”tilladt for alle”.
Pornografiske film, der bl.a. indeholder erotiske samlejescener, men hvor
billeder af kønsorganer ikke ses direkte (også kaldet soft porno) kan få
vurderingen ”tilladt for børn over 11 år”.
Pornografiske film, der indeholder nærbilleder af kønsorganer og samleje
ofte med en udpenslet lydside (også kaldet hard core porno) får altid vurderingen ”tilladt over 15 år”.
Pornografiske film, der indeholder vold, trusler om vold eller anden truende
dominans, får også vurderingen ”tilladt over 15 år”.”
Medierådet for Børn og Unge anvender således ikke sædvanligvis begreberne ”skadelig for mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling”, men det kan oplyses, at Medierådet i en konkret sag henførte såkaldt
hard core porno-programmer, der blev vist på Kanal 23, til at være skadelige for mindreårige, medens det blev bemærket, at den såkaldte soft porno ikke ville blive henført hertil. På den baggrund er der efter Nævnets opfattelse ikke nogen grund til at forelægge den pågældende programtrailer
for Medierådet for Børn og Unge, idet der ikke vises pornografiske scener i
udsendelserne.
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Det er Nævnets opfattelse, at programtraileren for ungdomsgyseren ”I
know what you did last summer” indeholder meget voldelige, blodige og
voldsomme scener. Nævnet finder imidlertid, at scenerne fremstår karikerede og dermed virker mindre skræmmende, hvilket tillige understreges af
den tilsatte musik. Den påklagede trailer vurderes derfor ikke i alvorlig
grad at kunne skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling.
TV 2/Danmark A/S oplyser i sit høringssvar, at TV 2 Zulu medgiver, at traileren er uhyggelig og tager ved visningen heraf hensyn til sendetidspunktet. TV 2 Zulu er således opmærksom på, at traileren kan virke skadelig på
mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling.
Nævnet er enig i denne vurdering, hvorefter det er relevant at fastslå,
hvad der skal forstås ved mindreårige, og hvornår mindreårige normalt ikke ser tv.
Det fremgår hverken af forarbejder eller af Nævnets tidligere praksis på
området, hvad der skal forstås som mindreårige. Ifølge Medierådet for
Børn og Unge1 forventes Børn, unge og voksne over 15 år imidlertid at have en sikker genreforståelse og at kunne forholde sig til skræmmende film.
Film, der indeholder meget eller udpenslet vold, film der fremstiller selvdestruktion, og film, der har et gennemgåede truende eller depressivt udtryk
placeres her. Nævnet lægger denne vurdering til grund.
Hvad angår sendetidspunktet oplyser TV 2/Danmark A/S,
”…at traileren med en enkelt undtagelse først er blevet udsendt omkring kl.
17.00, og udsendelsen inden kl. 17 skete i tilknytning til vampyrserien
”Buffy”, der har samme person i hovedrollen...”
Endvidere oplyser stationen, at målgruppen for TV 2 Zulus seere er de 1540-årige.
Denne oplysning stemmer overens med Nævnets undersøgelse ved brug af
TV-meter, der viser, hvor mange børn under 15 altså under TV 2 Zulus
målgruppe, der så TV 2 Zulu på tidspunktet, da den pågældende trailer

1

http://film.medieraadet.dk/Symbolerne/15.aspx
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blev sendt. Det fremgår heraf, at kun meget få børn under 15 år har set TV
2 Zulu, da traileren blev sendt.
Det er imidlertid Nævnets vurdering, at det ikke er et relevant argument,
at TV 2 Zulu er målrettet de 15-40-årige, da det afgørende er, hvornår
mindreårige i udsendelsesområdet generelt ser tv og altså ikke kun TV 2
Zulu.
Det må antages, at mindreårige generelt ser tv kl. 17, som er det tidspunkt
TV 2 Zulu øjensynligt fastsætter som relevant skæringstidspunkt.
Nævnets antagelse underbygges af, at både DR og TV 2/Danmark A/S på
deres public-service stationer opererer med kl. 21 som skæringstidspunkt
for, hvornår mindreårige normalt ikke ser tv.
Det er således ikke tilstrækkeligt, at TV 2 Zulu blot sender traileren efter
kl. 17, hvorfor visningen er i strid med § 7, stk. 2, i bekendtgørelsen.
På baggrund heraf træffer Radio- og tv-nævnet følgende
AFGØRELSE:
Visningen af programtraileren for ”Comedy lørdag” er ikke i strid § 7, stk. 1
og 2, i bekendtgørelsen. Visningen af programtraileren for ”I know what
you did last summer” på de oplyste tidspunkter er derimod i strid med § 7,
stk. 2, i bekendtgørelsen.
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