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STANDPUNKT PÅ TILGÆNGELIGHED 

Biografernes forpligtelse til tilgængelighed 
 
Biografer verden over gør sit bedste for at sikre adgang til biograferne for mennesker med 
handicap. Alle biografgængere, uanset behov, bør føle sig velkommen i vores biografer and 
skal have mulighed for at opleve en film på det store lærred. Ydermere udgør mennesker 
med handicap en stor, og potentielt voksende, andel af jordens befolkning. Derfor, ud over 
at det er det rigtige at gøre, anerkender biograferne, at biografgængere med handicap og 
deres familier udgør et væsentligt forretningsomfang. Biograferne har udvist et stort 
engagement i at sikre adgang til biograferne og har gjort fremskridt i at forbedre 
tilgængeligheden for forskellige befolkningsgrupper. 

 
Biografer verden over har gennemført innovative initiativer for at forbedre 
tilgængeligheden for alle biografgængere, og ofte på frivillig basis. I mange tilfælde 
overflødiggør disse frivillige løsninger indgriben fra det offentlige. I de tilfælde, hvor det 
offentlige imidlertid vælger at agere, har de bedste løsninger integreret input fra både 
biografer og mennesker med handicap. 

 
Biografer verden over har arbejdet for at øge adgangen gennem forbedrede tekniske 
løsninger, alternative modeller for filmfremvisning, drøftelser med interesseorganisationer, 
samt dialog med offentlige myndigheder og tilsynsmyndigheder, mens de samtidig har 
sikret, at løsningerne er umiddelbart opnåelige fra såvel et teknisk perspektiv som et 
tilgængelighedsperspektiv. I visse lande har tilsynsmyndigheder dog presset på for at 
indføre specifikke løsninger uden hensyntagen til, hvorvidt de fremsatte krav er teknisk 
mulige, eller hvorvidt der eventuelt var alternative løsninger, som fuldt ud kunne 
imødekomme forbrugernes behov. Dette er særligt bekymrende, i de tilfælde, hvor reglerne 
ikke suppleres med passende information til at understøtte eller forstå grundlaget for 
kravene, eller omfatter den fulde forståelse af befolkningsgruppens præferencer, som man 
forsøger at opfylde, og som branchen forsøger at opfylde. 

 
I takt med at biografbranchen vokser globalt set, er der behov for at lære af de udfordringer 
og succeser, som biografer i andre lande har haft. Selvom de nationale myndigheder 
indfører love og regler, kan informationsdeling og tekniske løsninger fra alle dele af verden 
hjælpe med at guide myndigheder og interessegrupper til løsninger, der er opnåelige, 
omkostningseffektive samt imødekommer forbrugernes behov. Global Cinema Federation 
(GCF) kan også være talerør for den globale biografbranche over for internationale 
myndigheder, standardiseringsinstitutioner samt andre samarbejdspartnere i branchen, når 
foreslåede løsninger i ét område potentielt kan påvirke biograferne i et større omfang. På 
denne måde kan GCF bedre argumentere for fælles spørgsmål og bedre perspektivere 
problemstillinger, der er under opsejling, som globale problemer. 

 
Den globale biografbranche afsøger hele tiden nye veje til at forbedre adgangen for alle 
biografgængere. Gennem GCF kan biografer verden over opnå vigtig information om  
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vellykkede innovative adgangsløsninger for biografgængere med handicap, globale regler 
og bestemmelser samt vigtige samarbejdspartnere verden over. 

 

Global Cinema Federations (GCF) standpunkt 
 
GCF støtter sig til nedenstående principper, når det handler om tilgængelighed: 

 
1. Biografejerne har i mange år frivilligt tilbudt innovative løsninger til biografgængere 

med handicap, og vi opfodrer biograferne til at fortsætte med at indføre selvstændige 
løsninger, der forbedrer adgangen for deres publikum. 

 
2. Historisk set har biografernes frivillige løsninger overflødiggjort myndighedernes 

indgriben og regulering. 
 
3. I de tilfælde, hvor myndighederne vælger at agere, eller myndighederne arbejder på 

at revidere eller indføre lovgivning omkring tilgængelighed, bør repræsentanter for 
biograferne samt input fra mennesker med handicap inddrages. 

 
4. Både biografejerne og biografgængerne har fordel af offentlige standarder med 

dynamiske og fleksible rammer, herunder biografens størrelse, hvor det er relevant, 
frem for statiske krav, der hæmmer teknisk nytænkning og pålægger belastende 
omkostninger. 

 
5. Tekniske virksomheder og distributører, der skaber nye løsninger for tilgængelighed, 

bør opsøge input fra biograferne for at sikre, at disse løsninger er kompatible, passer 
sammen, medfører ny værdi samt er overkommelige i pris. 

 
6. Vi opfordrer vores samarbejdspartnere inden for distribution til fortsat at tilbyde 

tilgængelighedsspor på alle biograffilm og filmtrailere. 
 
7. Vi opfordrer vores samarbejdspartnere inden for distribution til at informere 

biograferne om en films tilgængelighedsfiler i tilstrækkelig god tid før filmens 
premiere, så biografejerne kan oplyse om dette, når forsalget af billetter går i gang. 

 

Muligheder for uddannelse og interessearbejde 
 
På baggrund af de ovenstående principper har GCF identificeret følgende indledende 
muligheder for uddannelse og interessearbejde på globalt niveau: 

 
1. Skabe en oversigt over eksempler på regler på globalt plan. 

 
2. Udarbejde en oversigt over eksisterende løsninger og løsninger under udvikling. 
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3. Indsamling af succeshistorier om kompromisser eller løsninger for tilgængelighed 
fra de forskellige regioner; samt 

 
4. Holde møder med andre interessenter, såsom tekniske virksomheder og 

distributører for at udbrede kendskabet til GCF samt vores fælles principper omkring 
tilgængelighed. 


