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Klage over skadeligt indhold i programmet ”Zulu Awards 2011” 

sendt på TV 2 ZULU og TV 2 

Rudi Schultz har ved e-mail af 21. marts 2011 indgivet en klage til Kultur-
ministeriets departement over programmet ”Zulu Awards 2011” sendt på 
TV 2 Zulu den 13. marts og den 14. marts 2011 samt på TV 2 den 19. 
marts 2011. Klagen er videresendt til Radio- og tv-nævnet til behandling. 
 
Rudi Schultz anfører følgende: 
 
”… 
Jeg overværede i går aftes en tv udsendelse på TV2, TV2 ZULU Awards. 
Hen igennem showet, viser de hvordan bla. Casper Christensen og Jarl Friis 
Mikkelsen kører en optrapning af noget som ender i en fest, alt sammen 
OK, indtil de viser et glasbord med fire, fem striber kokain og et rør til ind-
tagelse af stoffet. 
Kan det virkelig være OK at man på landsdækkende tv, har lov til at med-
virke til legalisering af stoffer i forbindelse med fester? 
De mennesker, som medvirker i indslaget er alle kendte, både fra medier 
og fra sporten, altså idoler for mange unge, når man viser at de indtager 
disse stoffer, så er det også legalt at alle andre bruger det til sine fester. 
Mit spørgsmål er, er det lovligt gennem tv udsendelser, at opfordre landets 
befolkning til brug af kokain? 
Og så syntes jeg også, at man godt kunne tage brugen af vores ”fucking” 
sprog i tv op til overvejelse, det er utroligt medvirkende til hvordan vores 
børn taler til hinanden og voksne på. 
…” 
 
 
Beskrivelse 
 
I programmet ”Zulu Awards 2011” sendt på TV 2 Zulu den 13. marts 2011 
kl. 20.47–23.12 og den 14. marts 2011 kl. 22.01–00.23 samt på TV 2 den 
19. marts 2011 kl. 21.10–23.03 indgik der fem indslag af sketchlignende 
karakter, som tilsammen skulle forestille at vise programværternes optakt 
til programmet ”Zulu Awards 2011”. I indslagene ses flere kendte personer 
fra TV 2’s programmer, der fester og indtager alkohol. 
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De fem indslag vistes hver for sig fordelt på det samlede program. Det før-
ste indslag, hvor der ikke vistes noget, der kunne forestille ”kokain”, op-
træder ca. et halvt minut inde i programmet. Indslagene har en sammen-
lagt varighed af 8 minutter og 43 sekunder. 
 
Scenen med pulveret indgår ikke i livedelen af selve award-showet, men 
indgår i et af indslagene ca. 1 time og 30 minutter inde i programmet.  
 
I indslaget ses en kendt tv-vært ankomme beruset til festen, hvor der del-
tager et større antal kendte personer, og hvor nogle er delvist afklædte. 
Der spilles samtidig høj musik og indtages større mængder alkohol.  
 
Pulveret forefindes på et bord i striber sammen med et rør, dvs. klar til 
indtagelse, og optræder i ca. 3 sekunder. Deltagerne ses ikke indtage pul-
veret.  
 
 
Høringssvar 
 
TV 2|DANMARK A/S 

 
TV 2|DANMARK A/S har med høringssvar af 29. marts 2011 fremsendt en 
DVD med programmet ”Zulu Awards 2011”, hvor indslaget vises og udtaler 

i høringssvaret følgende: 

 
”… 
 
[…] 
 
scenen med ”kokainen” optræder 1 time og 30 minutter inde i program-
met” 
 
[…] 
 
Scenen indgår ikke i live-delen af award showet, men derimod i en lille 
”film”, som blev vist undervejs i brudstykker. Filmen viser angiveligt de tre 
værters optakt til showet, som foregår på et hotelværelse, hvor der festes 
igennem med diverse andre kendisser, strippere mv. Undervejs bliver der 
drukket alkohol og indtaget piller, mens man i scenen med ”kokainen blot 
ser, at det ligger på et spejl på et bord. 
 
Umiddelbart burde det efter [TV 2’s] mening være åbenbart for enhver, at 
der er tale om fiktion i form af en fuldkommen overdreven pastiche over de 
traditionelle forestillinger om kendte, der vælter sig i alkohol og stoffer… 
 
…” 
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Radio- og tv-nævnets vurdering 
 
Radio- og tv-nævnet har i henhold til § 13, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 100 
af 28. januar 2010 om programvirksomhed på grundlag af registrering 
samt on-demand audiovisuel programvirksomhed (herefter kaldet be-
kendtgørelsen) behandlet klagen på sit møde den 17. december 2012 og 
skal udtale: 
 
TV 2 ZULU er registreret som kabel- og satellit-station hos Radio- og tv-
nævnet den 10. oktober 2002. 
 
Zulu Awards er udover visningen på TV 2 ZULU også vist på TV 2, hvorfor 
klagen tillige skal vurderes i lyset af den på udsendelsestidspunktet af pro-
grammet gældende tilladelse af 17. december 2003 til juni 2011 til 
TV2|DANMARK A/S til at udøve public service-programvirksomhed. 
 
Der er bl.a. klaget over, at der i programmet kører en optrapning af noget, 
som ender i en fest, og at der i den forbindelse vises et glasbord med 4-5 
striber kokain og et rør til indtagelse af stoffet.  
 
Reglerne om børnebeskyttelse er identiske for TV 2 ZULU og TV 
2|DANMARK A/S, og Nævnet skal bemærke, at der ikke i radio- og fjern-
synslovgivningen eller i TV 2’s public service tilladelse findes bestemmelser 
om studieværternes eller programdeltagerens handlinger og adfærd som 
sådan, hvorfor Nævnet alene kan vurdere sagen på baggrund af reglerne 
om børnebeskyttelse.  
 
Af § 6, stk. 1, i bekendtgørelsen fremgår det, at registrerede foretagender, 
der udøver radio- eller fjernsynsvirksomhed, ikke må udsende program-
mer, som i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller mo-
ralske udvikling, herunder navnlig programmer, som indeholder pornografi 
eller umotiveret vold. 
 
Af § 6, stk. 2, i bekendtgørelsen fremgår det, 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. 
 
I forbindelse med Nævnets vurdering, vil Nævnet lægge vægt på den kon-
tekst, programindholdet bringes i.      
 
Spørgsmålet er indledningsvis, om TV 2 ZULU og TV 2 ved sin visning af 
optaktsindslaget har sendt et program, som i alvorlig grad kan skade min-
dreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling. 
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Ud fra en gennemgang af det fremsendte programmateriale er det Næv-
nets vurdering, at der ikke af indslaget forekommer direkte opfordring, ty-
delig forherligelse eller konkret indtagelse af stoffer. Nævnet er på den 
baggrund af den opfattelse, at det må afvises, at indslaget i alvorlig grad 
har kunnet skade mindreåriges udvikling. 
 
Spørgsmålet er herefter, om TV 2 ZULU og TV 2 ved sin visning af optakts-
indslaget har sendt et program, som kan skade mindreåriges fysiske, psy-
kiske eller moralske udvikling. 
 
Nævnet har noteret sig, at scenen med pulveret ikke indgår i livedelen af 
selve award-showet, men i en lille film indgår i en kontekst og dramatur-
gisk sammenhæng adskilt fra den øvrige del af programmet, hvor der fe-
stes med andre personer, og hvor der drikkes alkohol. Imidlertid ses delta-
gerne ikke indtage pulveret, der kan forestille kokain, idet pulveret dog fo-
refindes på et bord og vises kortvarigt i ca. 3 sekunder.  
 
Nævnet har vurderet, at der ikke bliver sagt noget positivt om det at tage 
stoffer, og at der ikke sker anden form for forherligelse af det at tage stof-
fer. Det er endvidere også Nævnets vurdering, at de fem indslag, herunder 
indslaget med pulveret, må opfattes som et fiktivt hændelsesforløb i form 
af en pastiche, hvorfor det er Nævnets vurdering, at indslaget ikke har 
kunnet skade mindreåriges udvikling. 
 
På baggrund heraf har Radio- og tv-nævnet truffet følgende 
 

 
AFGØRELSE: 

 

Indslaget i programmet ”Zulu Awards 2011” vist på TV 2 ZULU den 13. 
marts 2011 kl. 20.47–23.12 og den 14. marts 2011 kl. 22.01–00.23 samt 
på TV 2 den 19. marts 2011 kl. 21.10–23.03 indeholder ikke elementer, 
der indebærer en overtrædelse af bestemmelserne om beskyttelse af min-
dreårige i § 6, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 100 af 28. januar 2010 om 
programvirksomhed på grundlag af registrering samt on-demand audiovi-
suel programvirksomhed eller af TV 2/DANMARK A/S tilladelse til at udøve 
public service-programvirksomhed. 

 
 
 
 

Christian Scherfig 
formand 

 
 
 
    /Henrik Bang Nielsen 
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    nævnssekretær 
 
 

Kopi til: 
Klager, Rudi Schultz  


