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Umsögn ReykjavíkurAkademíunnar um frumvarp til laga um Þjóðskjalasafn 
íslands, 642. mál, öryggismálasafn.

Kallaður var saman starfshópur til að fjalla um frumvarpið og eru niðurstöður hans 

þessar:

í upphafi er rétt að vekja athygli á því að fræðimenn í hugvísindum setja sér siða- og 

starfsreglur í æ ríkari mæli, sem er afar mikilvægt þegar fjalla þarf um viðkvæmar 

upplýsingar. í þeim efnum má t.d. benda á siðareglur Sagnfræðingafélags íslands 

(http://www.sagnfraedingafelag.net/sidareglur/')

Fagna ber þessari löggjöf og eru ekki gerðar efnislegar athugasemdir við einstakar 

greinar frumvarpsins heldur ítrekað að í nútímasamfélagi sé aðgangur að hvers konar 

gögnum sem opnastur og að skilyrði fræðimanna til rannsókna séu sem best.

Við teljum að herða megi á hlutverki fræðimanna í því að veita sem bestri þekkingu til 

almennings um viðkvæm mál. Því miðar eftirfarandi efnisgrein við kaflann um 

aðgangfrœðimanna að öryggsimálasafni (b. 18. gr):

Það er mikið vandamál víða um lönd þegar opinber gögn og skjöl safnast saman á 

skjalasöfiium. Skjalaverðir eiga fullt í fangi með skráningu og erfitt reynist að mynda 

yfírsýn að henni lokinni. Slíkt er bagalegast þegar um er að ræða gögn sem varða jafnt 

almenning sem einstaklinga miklu, eins og öryggismál. Því leggur 

ReykjavíkurAkademían til að í lögunum verði gert ráð fyrir að sérfræðingar (bæði í 

tímabilinu sem um ræðir, sem og á þeim fræðasviðum sem helst tengjast málefninu) 

verði ráðnir til að starfa með hinum hefðbundnu skjalavörðum til að flokka og 

innihaldsgreina skjalasöfn. Þetta yrði gert í þeim tilgangi að auðvelda rannsóknir og 

aðgengi, flýta fyrir því að hin viðkvæmu gögn væru skráð þannig að það kæmi 

fræðaheiminum að sem bestum notum. Hlutlausar kvíar með grunnupplýsingum duga 

skammt því þá þarf hver fræðimaður að leggja í mikla heimildaleit sem sá næsti þyrfti
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svo að endurtaka. Aðkoma sérfræðinga strax a byrjunarstigi tryggir að gögnin nýtist 

margfalt betur við fræðilegar rannsóknir í framtíðinni. Hafa verður í huga að þessi 

tillaga um sérfræðinga felur í sér viðbót við þá sérþekkingu sem skjalaverðir og 

bókasafnsfræðingar búa yfir og þannig má mynda breiðari þekkingargrunn og betri 

yfirsýn.

Varðandi kaflann um upplýsingarétt almennings (d. 20. gr) teljum við að 

Öryggismálasafnið geti gegnt virkara hlutverki við heimildaöflun:

Full ástæða er til þess að gert verði átak til þess að afla skjala frá stjómmála- og 

embættismönnum frá fyrri tíð, vitaskuld með samþykki þeirra og afkomenda þeirra. 

Þetta er ekki síst brýnt varðandi öryggismál. Slíkt átak verður ekki gert nema með 

þátttöku sérfræðinga sem gjörþekkja fræðasviðið. Gögn af þessu tagi munu ekki koma 

sjálfkrafa í leitimar.

Aflétta þarf trúnaðarskyldu vegna upplýsinga er varða öryggismál, skki síst svokölluð 

hlerunarmál, og gera átak til að afla upplýsinga frá viðkomandi aðilum. Þá þarf einnig 

að afla afrita af skjölum um íslensk öryggismál frá öðrum löndum. Vitað er að 

fræðimenn á þessu sviði í Bretlandi og Bandaríkjunum hafa haft aðgang að 

viðkvæmum trúnaðarskjölum. Því er brýnt að íslenskir fræðimenn fái sömu skilyrði til 

rannsókna.

Virðingarfyllst,

F Ucademíunnar,

Viðar Hreinsson

framkvæmdastj óri
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