
Alþingi 
Erindi nn Þ /S f//J~ s±

komudagur ?

Nefndasvið Alþingis 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Vínarborg, 4. apríl 2010

Efni: umsögn um þskj. 740 — 423. mál. Frumvarp til laga um fjölmiðla.

íslensk málnefnd hefiir fengið til umfjöllunar frumvarp til laga um Qölmiðla sem lagt var fyrir 
Alþingi á 138. löggjafarþingi 2009-2010. Það eru fyrst og fremst 29. gr. í 5. kafla og 46. gr. í 
7. kafla frumvarpsins sem íslensk málnefnd hefur forsendur til að tjá sig um. Þó vill hún fyrst 
koma að g-lið í 17. gr.

17. gr.
17. gr. fjallar um umsókn um leyfi til hljóð- og myndmiðlunar og hvaða upplýsingar skuli 
fylgja umsókn um leyfi til slíkrar miðlunar. G-liður snýr að því hvort sótt er um leyfi til 
miðlunar hljóð- eða myndefnis á erlendu tungumáli og ef svo er hverjar séu þá ástæður þess. 
Rýmka á leyfí til miðlunar á erlendum málum samkvæmt umsögn um þennan lið greinarinnar. 
Málnefndin lýsir yfír áhyggjum sínum yfír þessari breytingu og getur ekki tekið undir þá 
skýringu að miðlun á hljóð- og myndefni á öðrum málum en íslensku sé ekki andstæð 
málvemdunarsjónarmiðum. Sjá umsögn um 29. gr.

29. gr.
Fimmti. kafli fjallar um réttindi og skyldur fjölmiðlaþjónustuveitenda. 29. gr. snýr að tali og 
texta á íslensku. í greininni virðist lögð áhersla á eflingu íslenskrar tungu, m.a. með því að 
hljóð- og myndefni á öðru máli skuli jafnan fylgja tal eða texti á íslensku eftir því sem við á. 
Þar kemur þó fram að heimilt verður að starfrækja íjölmiðla á öðrum tungumálum en 
íslensku. Af þessu hefur nefndin vissar áhyggjur. Vissulega hafa breytingar orðið á 
þjóðféiaginu á síðustu áratugum og eðlilegt að sent sé út efni á málurn stærstu hópa 
innflytjenda. En heimildin á ekki einungis við þá hópa heldur virðist mun opnari.

í umsögn um greinina er vísað til íslenskrar málstefnu sem Alþingi samþykkti vorið 
2009 og fagnar málnefndin því. Reyndar er aðeins í þessari grein vísað til málstefhunnar. En í 
greininni stendur einnig: „Þá verður heimild til miðlunar efnis á öðrum tungumálum en 
íslensku ekki talin andstæð málverndunarsjónarmiðum enda lúta þau fyrst og fremst að því að 
efni sem miðlað er á íslensku sé á vönduðu máli.“ Málnefndin getur ekki fallist á að þetta sé 
sá skilningur sem lesa megi úr íslenskri málstefnu sem birtist í ritinu íslenska til alls og 
Aiþingi samþykkti. Málvernd felst í því að tungumál sé unnt að nota á öllum sviðum 
þjóðfélags án þess að þurfa að berjast fyrir tilveru sinni. Það er til lítils að vísa í „vandað mál“



ef þær stöðvar, sem senda vilja efni á íslensku, verða í vaxandi samkeppni við aðrar sem 
senda vilja á erlendu máli.

í greininni er ekki minnst á að æskilegt sé að fjölmiðlar setji sér málstefnu. Á það 
leggur málnefndin þó ríka áherslu eins og fram kemur í íslenskri málstefnu. Vissulega er á 
þetta minnst í umsögn um greinina en eigi lagagreinin að styrkja íslenska tungu ætti þetta 
atriði heima þar.

46. gr.
Fimmti kafli fjallar um flutning myndefnis og 46. gr. innan hans um málsmeðferð og 
framkvæmd. íslensk málnefnd lýsir yfir ánægju sinni yflr því að fjarskiptafyrirtæki eigi að 
láta „sj ónvarpsútsendingar með íslensku tali eða texta hafa forgang þannig að þær séu framar 
erlendum endurvarpsrásum við röðun á t]arstýringu“. Fallast verður á að þetta muni eiga þátt í 
að vernda íslenska tungu og sé í anda íslenskrar málstefnu.
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