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Kære Mette Bock 
 
I Høreforeningen vil vi først og fremmest ønske dig tillykke med udnævnelsen til kulturminister. 
Vi håber meget på og ser frem til et fortsat godt samarbejde mellem Høreforeningen og 
Kulturministeriet. 
 
Op mod 800.000 danskere – eller ca. 16 % af befolkningen - har problemer med hørelsen i større 
eller mindre omfang. Dermed er høreproblemer den mest udbredte funktionsnedsættelse i 
landet. Et høretab påvirker både sundhed, livskvalitet og erhvervsevne.  
 
Ud af disse 800.000 danskere skønnes mindst 300.000 af dem at være afhængige af undertekster 
på dansksprogede TV-programmer, danske biograffilm samt web-videoer. 
 
Vi er meget glade for den seneste medieaftale 2015-2018, der blandt andet pålægger Danmarks 
Radio at tekste mindst 90 % af danske forproducerede programmer samt mindst 65 % af live-
udsendelser. DR er også forpligtet til at sørge for, at der er tekster på deres ”genudsendelser” 
via dr.dk og det gør de i rimeligt godt omfang. 
 
TV2 er også – om end ikke i så stort omfang som DR – pålagt at tekste så mange dansksprogede 
TV-programmer som muligt. Både forproducerede og live-udsendelser.  
 
Når det gælder TV2 Play kunne vi godt ønske os, at TV2 også var forpligtet på samme måde som 
DR til at tekste programmerne på deres streamingtjeneste, men det er desværre ikke tilfældet. 
Desuden er TV2’s otte regionale TV-stationer heller ikke forpligtet til at tekste 
hovednyhedsudsendelserne kl 19:30 på lørdage og søndage, men kun fra mandag til fredag. 
Dette har jeg påpeget som Høreforeningens repræsentant på TV2’s nye brugerråds seneste møde 
den 30.11.2016.  
 
En højaktuel mærkesag for Høreforeningen er biografernes manglende vilje til at vise de 
tekstede dansksprogede biograffilm, selv om flere danske film faktisk er tekstede. Vi er kede af, 
at biograferne ikke er interesserede i en dialog med os, da vi mener, at vi har en god og 
konstruktiv løsning på, hvordan dette kunne blive til en win-win situation for både biografer, 
filmproducenter og såvel hørende som hørehæmmede/døve biografgæster. 



Protektor: Hans Kongelige Højhed Kronprinsen 

 
 
 
 
 
Vi stiller os meget gerne til rådighed i forhold til en eventuel samtale med dig i forhold til, 
hvordan problemerne omkring biograferne kunne løses. Pr. 1. juli 2016 er det jo blevet et krav, 
at danske biograffilm skal afleveres med en tekstet kopi, såfremt filmene er blevet støttet med 
produktionsstøttemidler via DFI. Desværre har man ikke også pålagt biograferne at vise filmene 
med teksterne, men gjort det frivilligt for dem og så er vi jo lige vidt. 
 
Jeg ser frem til at høre fra dig og håber meget på at få et møde med dig omkring det med 
tilgængeligheden for personer med nedsat hørelse, når det gælder de kulturelle tilbud såsom 
biografer, museer og andre offentlige kulturaktiviteter. 
 
 
Med venlig hilsen 
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