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Efni: Umsögn nr. 2 um frumvarp til laga um breytingar á útvarpslögum, nr. 53/2000, og
samkeppnislögum, nr. 8/1993

Nýtt frumvarp feiur ekki í sér neinar efnislegar breytingar á lögunum og er því fyrri umsögn skeytt 
hér við að neðan. RSÍ tekur undir lýsingu hæstvirts dómsmálráðherra á þessu útspili, þetta eru 
brellur. Brellur til þess að komast hjá því að setja frumvarpið undir dóm þjóðarinnar. Frumvarpið er 
nánast óbreytt og gerir það vitanlega að verkum að RSÍ getur ekki fremur en áður sætt sig við það.

Málið leysist ekki með því að hækka hámarkseign markaðsráðandi fyrirtækis í fjölmiðlafyrirtæki úr 
fimm í tíu prósent. Eftir standa hömlurnar og líkur á því að hér starfi blómleg fjölmiðlafyrirtæki 
aukast ekkert. Fyrirtæki almennt mega ekki eiga meira en fimmtung í fjölmiðlafyrirtækjum og enn er 
bannað að fyrirtæki í blaðaútgáfu megi taka þátt í rekstri sjónvarps- og útvarpsstöðva. Rök 
ríkistjórnarinnar fyrir þessum hömlum standast einfaldlega ekki og koma í veg fyrir að fram fari 
kraftmikill og sjálfstæð umræða.

Gildistöku er frestað til 1. september 2007 en útvarpsréttarnefnd er aftur gefin heimild til þess að 
afturkalla gildandi útvarpsleyfi um leið og lögin taka gildi. Þeim verður ekki leyft að renna út eins og 
til stóð. Hér er því á ný verið að kynna til sögunnar það ákvæði sem flestir sérfræðingar töldu hvað 
augljósast að bryti í bága við stjórnarskránna. Öll vitum við um hvað Alþingiskosningar snúast, þar 
er ekki kosið um eitt mál. Þannig að það er fjarri öllu lagi að hægt sé að segja að með þessu sé 
verið að gefa þjóðinni kost á að kjósa um þetta mál.

Rökin fyrir þessu frumvarpi, standast einfaldlega ekki nánari skoðun og leggja óverjanlegar hömlur 
á markað sem mikilvægt er að sé kraftmikill og sjálfstæður. Núverandi ástand fjölmiðla er með 
besta móti og ekkert sem bendir til þess að menn eigi annað hvort erfiðara en áður með að taka 
þátt í slíkum rekstri eða koma skoðunum sínum á framfæri, þvert á móti.

Hér er greinilega höggvið ansi nærri grundvallarleikreglum lýðræðisins. Við spyrjum; Er nóg að setja 
breytingar á fjölmiðlalögunum sem skipta ekki efnislega máli og breyta í raun engu? Er Alþingi þá 
búið að setja ný lög og þjóðin fær ekki að kjósa um þau? Stenst það að ef forseti nýtir sér 
málskotsrétt til þjóðarinnar samkvæmt 26. gr. stjórnarskrárinnar, að þá geti Alþingi einfaldlega 
samþykkt nánast samhljóða lög og fellt þar með hin eldri úr gildi og komast þannig hjá 
atkvæðagreiðslu? Það er mat RSI að svo sé ekki.

Ríkisstjórnin á að láta kosningarnar fara fram eða draga fjölmiðlafrumvarpið alfarið til baka. Hvers 
lags brellur eru hér á ferðinni, að setja á ný nánast óbreytt lög, setja svo á laggirnar einhverja nefnd 
sem á að starfa í skjóli gildandi laga og vinna að endurbótum á þeim. Eins og kom fram í ályktun 
sambandstjórnar RSÍ á að draga lögin til baka og setja svo á laggirnar nefnd, sem hafi hreint borð til 
þess að setja saman vöndum og vel ígrunduð fjölmiðlalög.

Atburðir síðustu mánaða segja okkur að það er full ástæða til þess að setja skýrar reglur um 
málskotsréttinn, það hefur komið víða fram í umræðum rafiðnaðarmanna undanfarnar vikur að þeir 
telja greinilega flestir að reglurnar ættu að vera þannig að ákveðið hlutfall almennra kjósenda td. 
30% geti án afskipta forseta eða Alþingis skotið málum til þjóðarinnar. Hér má minna í mál eins og 
eftirlaunarétt ráðherra ofl. Það er greinilegt að hugtökin lýðræði, þingræði, málskotsréttur hafa allt 
aðra þýðingu í hugum almennings en hjá ráðherrum og sumum stjórnarþingmanna.

í þessum umræðum hefur aldrei borið á góma nokkur áhugi stjórnavalda á skoðunum þeirra 
hundruða einstaklinga sem þarna starfa. Ríkisstjórnin hefur verið á villigötum og ítrekað í stríði við 
almenna kjósendur, má þar benda á Eftirlaunafrumvarpið þar sem ráðherrar hrifsuðu til sín réttindi á 
kostnað skattborgaranna margfalt umfram það sem þekkist hjá öðrum borgurum þessa lands. Það 
hefur myndast hyldýpisgjá milli ríkisstjórnarinnar og hins almenna borgara og löngu kominn tími til 
þess að farið sé að vilja þjóðarinnar. Alþingi getur þá einbeitt sér að verðugri viðfangsefnum eins og



velferðarkerfinu og réttindum hins almenna borgara. ítrekuð eru lokaorð fyrri umsagnar; “I Ijósi 
þessa leggur Rafiðnaðarsamband íslands eindregið til að frestað verði afgreiðslu þess frumvarps 
sem nú liggur fyrir Alþingi. Jafnframt að efnt verði til víðtækrar umræðu um stöðu og starfsumhverfi 
fjölmiðla hér á landi með þátttöku þeirra sem starfa við fjölmiðla, stjórnmálamanna, fulltrúa aðila 
vinnumarkaðarins og annarra sem láta sig málið varða, rafiðnaðarmenn vilja gjarnan vera í þeim 
hópi."

Fyrri umsögn RSÍ
í upphafi er rétt að vekja athygli á að Ftafiðnaðarsambandi íslands barst frumvarpið með ósk um 
umsögn þann 6. maí og óskað er eftir því að umsögn berist eigi síðar 7. maí, eða sólarhring síðar. 
Því var svarað með bréfi þar sem sett voru fram helstu atriði sem fram komu í ályktun 
sambandsstjórnarfundar RSÍ frá 30. apríl síðastliðnum, auk þess að benda á að sá tími sem gefin 
væri fjarri því að tími gefist til að skoða einstök efnisatriði frumvarpsins. Því var svarað af ykkar 
hálfu í gærkvöldi með því að framlengja frestinn yfir helgina. Það breytir í sjálfu sér engu og kallar 
einungis á enn frekari gagnrýni á þessi vinnubrögð Alþingis. Formaður RSI var aðili í gær að því í 
gegnum síma á ferð sinni norður á landið á þing Samiðnar, að móta umsögn ASÍ. Sú umsögn 
ásamt þessari einskorðast við grundvallaratriði. Rafiðnaðarmenn ítreka enn einu sinni að það 
málefni sem er til umfjöllunar er mikilvægt og þarfnast ítarlegrar skoðunar og umræðu.

Rafiðnaðarmenn hafa lýst því yfir að þeir séu fylgjandi víðtækri og vandaðri umræðu um 
endurskoðun á löggjöf um stöðu og starfsemi fjölmiðla hér á landi. Það á að meta með yfirveguðum 
hætti þörf fyrir fjölmiðlalöggjöf og markmiðið á að treysta og efla vandaðan og sjálfstæðan 
fréttaflutning fjölmiðla, tjáningarfrelsið, fjölbreytni, gagnrýna umræðu og frjáls skoðanaskipti í 
landinu. Mikilvægi fjölmiðla hefur aldrei verið mikilvægari fyrir lýðræðið en einmitt nú. Fjölmargir 
þættir koma til álita við endurskoðun löggjafar um fjölmiðla. Það gildir um eignarhald og yfirráð yfir 
fjölmiðlum. Það gildir einnig um frelsi og sjálfstæði fréttastofa og ritstjórna og þær aðstæður sem 
stafsmönnum á fjölmiðlum eru almennt búnar. Það gildir jafnframt um samspil framangreindra þátta 
og margra annarra sem hér koma til álita. Um framangreind sjónarmið er víðtæk samstaða, þvert á 
stjórnmálaflokka, viðhorf og hagsmuni í íslensku samfélagi. í þessu sambandi er sérstaklega 
ástæða að benda á álit þeirra lögmanna sem njóta virðingar í þjóðfélaginu og hafa trúverðugleika 
sakir þess að þeir láta pólitískt ofstæki ekki blinda sýn sína.

Fjölmiðlafrumvarpið er mjög umdeilanlegt og ekki síður meðferð Alþingis. Sé litið til þeirra 
sjónarmiða sem fram hafa komið, verður frumvarpið ekki til að efla starfsemi fjölmiðla hér á landi, 
auka fjölbreytni og lýðræðislega umræðu. Þvert á móti hafa komið fram sterk rök fyrir að frumvarpið 
leiði til þveröfugrar niðurstöðu. Virtir lögmenn hafa bent á að efni frumvarpsins, eins og það er nú 
gangi gegn ákvæðum og markmiðum stjórnarskrá lýðveldisins um tjáningar- og atvinnufrelsi. Auk 
hefur því verið haldið fram með gildum rökum að efni frumvarpsins gangi gegn alþjóðlegum 
skuldbindingum sem íslendingar hafa undirgengist.

Framangreind álitaefni kalla enn frekar svo ekki sé sterkar að orði kveðið á vandaða og víðtæka 
lýðræðislega umræðu um grundvallaratriði og útfærslu í löggjöf. Verði frumvarpið að lögum, getur 
það haft víðtæk áhrif á atvinnu hundruð starfsmanna fjölmiðla. í Ijósi þessa leggur 
Rafiðnaðarsamband íslands eindregið til að frestað verði afgreiðslu þess frumvarps sem nú liggur 
fyrir Alþingi. Jafnframt að efnt verði til víðtækrar umræðu um stöðu og starfsumhverfi fjölmiðla hér á 
landi með þátttöku þeirra sem starfa við fjölmiðla, stjórnmálamanna, fulltrúa aðila vinnumarkaðarins 
og annarra sem láta sig málið varða, rafiðnaðarmenn vilja gjarnan vera í þeim hópi.
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