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Efní: umsögn um 423. mál, þskj. 740, 138. lþ.> frumvarp til laga um fjölmiðla.

Með tölvubréfí dags. 22, óskaði menntamálanefnd Alþingis eftir umsögn Jafnréttisstoíu um frv. 
til laga um Qölmiðla, 423. mál, þskj. nr. 740. Það athugast að Jafnréttisstofa sendi mennta- og 
menningarmálaráðuneytinu athugasemdir við þá drög að frumvaipi til laga um fjölmiðla, bréf 
dags. 10. nóvember 2009. Það írumvatp sem nú liggur er (nánast) orðrétt eins og drögin að 
frumvarpinu sem voru til umsagnar siðla árs 2009. Ástæða er því til að ítreka bæði almennar 
athugasemdir og athugasemdir við einstaka greinar.

Almennar athugasemdir:

Fjölmiðlar gegna mjög mikilvægu hlutverki í lýðræðissamfélagi. Það er í gegnum fjölmiðla sem 
almenningur fær upplýsingar sem nauðsynlegar eru, m.a. til að taka upplýstar ákvarðanir 
varðandí mikilvæg samfélagsíeg málefhi, en fjölmiðlar hafa ekki síður mikilvægt hlutverk 
varðandi það að sýna þau gildi sem eru í hávegum höfð í hverju samfélagi. Til að mynda fær 
fólk, hvort sem það er fullorðið, unglingar eða böm, skilaboð um það 1 gegnum fjölmiðla hvað 
það er sem er mikilvægt fyrir samfélagið allt, en einnig skilaboð sem varða það hvaða gildi 
einstaklingar eigi að leggja til grundvallar. Fólk fær fyrirmyndir sínar að miklu leyti úr 
fjölmiðlum, fyrirmyndir sem skipta máli bæði í einkalífi og hinu opinbera lífi. Jafnréttisstofa telur 
því afar mikilvægt að fjölmiðlar í heiid sinni séu mjög meðvitaðir um þetta hlutverk sitt og gæti 
þess að búa til og miðla efhi sem fer að jafnréttislögum í þessu tilliti. í þessu samhengi minnir 
Jafnréttisstofa á markmið laga nr. 10/2008 um jafha stöðu og jafnan rétt kvenna og karla:

1. gr. Markmið.
Markmið laga þessara er að koma á og viðhalda jafnrétti ogjöfnum tœkifœrum kvenna og karla 
ogjafha þannig stöðu kynjanna á öllum sviðum samfélagsins. Allir einstaklingar skulu eiga jafna 
möguleika á að njóta eigin atorku og þroska hœfileika sína óháð kyni.

Jafhréttisstofa leggur áherslu á að í lögunum verði tekið mið af markmiðsgrein jafhréttislaga, 
sérstaklega effcirtöldum liðum greinarinnar þar sem tilgreind eru dæmi unx hvemig ná skuli 
markmiði jafiiréttislaga, enþað erm.a. með því að:
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b. vinna að jöfnum áhrifum kvenna og karla í samfélaginu,
c. bœta sérstaklega stöðu kvenna og auka möguleilza þeirra í samfélaginu, 
g. greina tölfræðiupplýsingar eftir kyni,
i. vinna gegn kynbundnu ofbeldi og áreitni,
j. breyta hefðbundnum kynjaímyndum og vinna gegn neikvœðum staðalímyndum um hlutverk 

kvenna og karla.

Fjölmiðlar geta sérstaklega einbeitt sér að því að vinna gegn staðalímyndm kynjanna og því að 
breyta hefðbundnum kynjaímyndum. Rannsóknir sem gerðar voru að frumkvæði 
Menntamálaráðuneytisins á árinu 2005 sýna að töluvert skortir á að konum og körlum sé gert jafti 
hátt undir höfði í fjölmiðlum, bæði hvað varðar fréttir og fréttatengt efhi. Sjá um það nánar 
skýrslu Margrétar Valdimarsdóttur, sem birt var í ágúst 2005
http://www.menntamaIaradunevti.is/media/MRN-pdf reports/konurogkarlarfrettir2005.pdf A 
myndinni hér fyrir neðan, sem er úr skýrslu Margrétar, bls. 3, er birt hlutfall karla og kvenna í 
fréttum á því tímabili sem hún skoðaði. Miklu ítarlegri greiningar er að fínna í skýrslunni sjálfri.
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Um auglýsingar bendir Jafiiréttisstofa á skýrslu Auðar Magndísar Leiknisdóttur frá því í ágúst 
2005 http://www.menntamalaradunevti.is/media/MRN-
pdf reports/konurogkarlarauglvsingum2005.pdf í lokaorðum skýrslunnar segir Auður m.a.:
„Af niðurstöðum rannsóknarinnar má sjá að karlmenn eru í miklum meirihluta þeirra sem 
birtast í auglýsingum í íslensku sjónvarpi. Þeir eru í meir(i)hluta í öllum hlutverkum nema sem 
fyrirsætur og einnig í öllum aldurshópum nema þeim yngsta.
Ef til vill mætti segja að auglýsingar spegli valdastöðu karla í þjóðfélaginu þar sem þeir eru 
mun sýnilegri en konur, t.d. í stjómunarstöðum.“ (bls. 9) Áfram segir hún að auglýsingar hljóti að 
endurspegla það þjóðfélag sem við búum í. Orðrétt segir: „Sú mynd sem auglýsingar draga upp af 
íslensku þjóðfélagi er heldur dökk hvað jafnrétti kynjanna varðar/4 Jafhréttisstofa bendir á

2

http://www.menntamaIaradunevti.is/media/MRN-pdf
http://www.menntamalaradunevti.is/media/MRN-


skyldur fjölmiðla varðandi það að breyta þessari mynd, en það hefur ekkert komið fram eftir að 
skýrslan var gerð sem sýnir fram á það þessi mynd hafi breyst

Ennfremur á það sama við um sjónvarpsþætti, en þeir voru skoðaðir af Elsu Maríu Jakobsdóttur 
eins og fram kemur í skýrslu hennar sem birt var í október 2005. Sjá t.d. þessa yfirlitsmynd.

T aS a7
Hkitfell karia og-kveiina í  Íilutveikixm í  sjónvíirpsþáttm ii á  RXJV, Stoé 2 og 

SkjáE im im  greint innan  M utverka

Jvonur Siiiiitals
í 1, átta3t:jóí imt idli 76% 2 1% 100%
Þátttakiindi i  umfíeðuoi 80% 20% 100%
Þáíttaknocli í  viðtali 70% ' 30% 100%
Sérfræðingur 56% 44% 100%
Áðalpersóaa 58% 42% 100%
Amkapersóiia 69% 31% 100%
Statisti 56% 44% o o c>'

9.2%. 8% 100%
Ájanað 33% 67% 100%
Skemmtiatridi 67% 33% 100%

Skýrslan er aðgengileg á vefhum, http://www.memitamaiaradunevtl.is/media/MRN- 
pdfreports/konurogkarlarsi onvarpsthattum2Ö05 .pdf

Tii samanburðar er rétt að minna á skýrslu nefndar um konur of jjölmiðla frá 2001, en samkvæmt 
rannsóknunum frá 2005 breyttist staða kynjanna í íslenskum QÖlmiðlum ekki frá því að kannanir 
sem birtar voru í skýrslunni 2001 voru gerðar. Eldrí skýrsluna er að fínna á vef 
menntamálaráðuneytisins http://bella.mm.stir.is/utgafur/fioimidia2.pdf

Til viðbótar ofangreindum athugasemdum tengdum lögum nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan 
rétt kvenna og karla vill Jafnréttisstofa leggja áherslu á að íjölmiðlalögin taki á og séu í takt við 
ýmis atriði sem koma fram í Peking- aðgerðaáætluninni frá 1995 sem ísland hefur skuldbundið 
sig á alþjóðavettvangi til að fara eftir. Þar er eru tilgreind tvö meginmarkmið varðandi konur og 
fjölmiðla. Hið fyrra er að auka þátttöku og aðgengi kvenna til þess að tjá sig og að ákvarðanatöku 
í og i gegnum jgölmiðla og nýja samskiptatækni. Hið síðara er að ýta undir það að 
birtingarmyndir kvenna í fjölmiðlum séu fjölbreytilegar og viðhaldi ekki staðalímyndum.

Evrópusambandið hefur ennþá ekkert gert varðandi fyrra atriðið. Sjá Beijing + 15: The Platform 
for Action and the European Union. (2009) Varðandi síðara atriðið um staðalímyndir þá hefur 
Evrópusambandið nýlega fjallað um það. í skýrslu framkvæmdastjómarinnar um jafhrétti kvenna 
og karla -  2008, sem vitnað er í í Beijing +15(2009) erbent á að aðildarríkin verði að fjölga 
aðgerðum til þess að vinna gegn staðalímyndum á sviði menntunar, atvinumála og í Qölmiðlum. I 
maí 2008 samþykkti framkvæmdastjómin ályktun þar sem fram kom að „fjölmiðlar, þar með
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talinn auglýsingaiðnaðuriim, ýttu undir endursköpun menningarlega smitaðra staðalímynda og 
mynda af konum og körlum.“ (bls. 109) Þess vegna, sagði framkvæmdastjómin, væri það 
nauðsynlegt að þróa gagnrýna fjölmiölakennslu í skólum og jafnframt að koma á samræðum við 
fjölmiðla um skaðleg áhrif neikvæðra staðalímynda kynjanna á sjálfsmynd ungs fólks og upplifun 
þeirra af kynhlutverkum og tengslum í samfélaginu. í ályktuninni var Qölmiðlum einnig lýst á 
þann veg að þeir hefðu mikilvægu hlutverki að gegna varðandi það að beijast gegn 
staðalímyndum kynjanna og í því að draga upp raunsanna mynd, án misréttis, af stúlkum/konum 
og drengjum/körlum í samfélaginu. Þetta er algerlega í anda íslensku jafnréttislaganna og þess 
sem Jafnréttisstofa telur vera hlutverk og skyldur Qölmiðla í þessu samhengi og greint hefur verið 
frá hér fyrir ofan.

Jafnréttisstofa beinir þeim tilmælum til allra þeirra sem að fj Ölmiðlafrumvarpinu koma að tryggja 
það að sjónarmið um hlutverk og skyldur íjölmiðla varðandi kynjajafnrétti endurspeglist í þeim 
ákvæðum frumvarpsins þar sem það á við. Meðal grunnstoða frumvarpsins eru hugmyndir um 
lýðræði og mannréttindi og jafnrétti kynjanna er sjálfsögð krafa um mannréttindi öllum til handa. 
Sú staða kynjanna í fjölmiðlum sem gerð er grein fyrir hér fyrir ofan er ólýðræðisleg og ekki í 
samræmi við grunnstoðir frumvaipsins. Þessu er hægt að breyta með markvissum aðgerðum, m.a. 
þeim sem lagðar eru til hér.

Athugsemdir og umsagnlr um einstakar greinar:

5. gr. Tímabundin stÖðvun á móttöku myndmiðlunarefnis frá öðrum EES-ríkjum.

Varðandi efiii 5. gr. þá telur Jafhréttisstofa nauðsynlegt að hnykkja á því í ákvæðinu sjálfu, að 
klám og annað efni sem sýnir vanvirðingu við annað kynið eða bæði geti fallið hér undir. Slikt 
efhi getur haft áhrif á aðra hópa en böm og unglinga og því eðlilegt að vísa einnig til meginreglna 
um mannvirðingu og jafnrétti.

7. gr. Fjölmiðlastofa.

Fjölmiðlastofu á að koma á fót til að hafa eftirlit með framkvæmd þessara laga. Vegna þess að 
hlutverk Fjölmiðlastofu er takmarkað við lögin um íjölmiðla þarf að setja inn í þau tengingu við 
jafnréttislögin, sbr. það sem sagt var hér fyrir ofan um hlutverk Ijölmiðla samkvæmt 
jafnréttislögum þannig að sjónarmið og sýnileiki beggja kynja sé tryggður, og kynjunum sé ekki 
mismunað í Ijölmiðlum.

Jafnréttisstofa leggur einnig til að ákvæði um auglýsingar sem er nú að finna í nr. 10/2008 um 
jafna stöðu og jafhan rétt kvenna og karla verði flutt í lög um gölmiðla eða sambærilegt ákvæði 
sett í þau lög. Það ákvæði sem átt er við er orðrétt:

29. gr. L 10/2008 Auglýsingar.
Auglýsandi og sá sem hannar eða birtir auglýsingu skulu sjá tilþess að auglýsingin sé öðru 
kyninu ekki til minnkunar, lítilsvirðingar eða stríðigegn jafnri stöðu ogjöfnum rétti kynjanna á
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nokkurn hátt. Óheimilt er að birta slíka auglýsingu ífjölmiðlum eða á öðrum opinberum 
vettvangi.

Fjölmiðlastofa hefði þá einnig það hlutverk að fylgja því eftir að farið yrði eftir þessu raikilvæga 
ákvæði. Jafhréttisstofa telur fara betur á því að svo sérgreint ákvæði um fjölmiðla sé í 
heildarlögum um þá, fremur en að það sé í sérstökum jafnréttislögum. Það horfír einnig til 
einföldunar að hafa öll ákvæði sem eiga almennt við um íjölmiðla á einum stað.

Um 10. gr. Starfssvið Fjölmiðlastofu.

í frumvarpinu segir að Fjölmiðlastofa eigi að fylgjast með því að fjölmiðlaþjónustuveitendur fari 
að „fyrirmælum laga þessarau. Jafnréttisstofa vill hér aftur árétta mikilvægi þess að ákvæði 
núgildandi jafnréttislaga um auglýsingar, 29. gr. iaga nr. 10/2008, verði flutt í lög um fjölmiðla. 
Það samrýmist algerlega hlutverki Fjölmiðíastofu að þetta ákvæði verði fært inn í Qölmiðlalögin, 
því Fjöímiðlastofa á, skv. e lið hér fyrir ofan, að hafa eftirlit með innihaldi og framsetningu efnis.

Varðandi b. lið 10. gr. frumvarpsins um að Fjölmiðlastofa eigi að „fylgjast með stöðu og þróun á 
ijölmiðlamarkaði og saftia upplýsingum þar að lútandiw þá leggur Jafhréttisstofa til að bætt verði 
inn í greinina að meðal annars skuli fyigjast með og safha upplýsingum um birtingarmyndir 
kynjanna í fréttum, auglýsingum og öðru eftii. Upplýsingasöfhun er nauðsynleg til að kortleggja 
stöðuna og til þess að fjölmiðlar geti unnið að því að markmiðum jafhréttislaga um jafna stöðu 
kynjanna á öllum sviðum verði náð og unnið gegn neikvæðum staðalímyndum kynjanna, sbr. 
einnig 16. gr. jafnréttislaga um kyngreiningu upplýsinga í opinberri hagskýrslugerð.

Um 23. gr. Skýrslugjöf fjölmiðlaþjönustuveitenda.

Jafnréttisstofa leggur til að inn í upptalninguna í 23. gr. verði bætt þremur liðum:

• Að í skýrslu Qölmiðlaþjónustuveitenda skuli einnig veita upplýsingar um birtingarmyndir 
kynjanna, a.m.k. hlutfall kvenna og karla í fréttum, bæði viðmælendur og fréttamenn, en 
einnig hlutfall kynjanna í auglýsingum og öðru efni.

• Að veita skuli upplýsingar um starfsfólk á miðlunum, fjölda kvenna og karla og einnig 
greint eftir stöðum, t.d. ritstjórar, dagskrárstjórar o.s.frv.

• Að veita skuli upplýsingar um aðgerðir viðkomandi fjölmiðlaþjónustuveitanda til að 
vinna gegn staðalímyndum kynjanna og efla stöðu kvenna á og í fjölmiðlum.

Um 26. gr. Lýðrœðislegar grundvallarreglur.
Jafnréttisstofa lýsir ánægju sirrni með 26. gr. frumvarpsins. Það er mikilvægt að línur séu íagðar 
varðandi það á hvers konar grundvallarhugmyndum heildarlöggjöf sem þessi skuli byggð. 
Jafhréttisstofa leggur til að inn í ákvæðið verði bætt að sérstakiega skuli §ölmiðlar tryggja að 
sjónarmið bæði kvenna og karla komist á framfæri og um þau sé §allað.
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XJm 27. gr. Bann við hatursáróðri.
Jafnréttisstofa tekur heils hugar undir 27. gr. frumvarpsdraganna og telur brýnt að greinin verði 
lögfest.

Um 28. gr: Vernd barna gegn skaðlegu efni.

Varðandi 1. mgr. 28. gr. vill Jaínréttisstofa benda á að efni, sérstaklega klám og/eða tileíhisiaust 
ofbeldi gerir oft lítið úr konum sérstaklega og sýnir konur á niðurlægjandi hátt. Slíkt efhi getur 
haft skaðleg áhrif á fleiri hópa en böm. Því leggur Jafiiréttisstofa til að það verði skoðað hvort 
frumvarpið geti náð betur utan um slíkt efiii og jafnvel bannað það í fleiri tilvikuxn en þegar það 
er talið hafa skaðleg áhrif á böm. Sjá um þetta efni viðtal við Thomas Brorsen Smidt í 
Fréttabiaðinu 3. apríl 2010 sem bar yfirskriftina ”Klám er einfaldlega óhollt.”

Urn 37. gr. Almennar meginreglur.

í 37. gr. þarf að taka upp efhi áðumefhdrar 29. gr. jafhréttislaga um auglýsingar og bann við 
birtingu auglýsinga sem eru öðru kyninu til minnkunar, lítilsvirðingar eða striða gegn jafnri stöðu 
og jöfnum rétti kynjann á einhvem hátt. Jafnréttisstofa leggur til að sérstökum staflið um þetta 
efni verði bætt við upptalninguna sem er í ákvæðinu.

Urn 38. gr. Vernd barna gegn ótilhlýðilegum viðskiptaorðsendingum ogjjarsölu.

Jafnréttisstofa fagnar því að í 38. gr. frumvarpsdraganna komi fram að viðskiptaorðsendingar og 
fjarasala skuli ekki valda bömum siðferðilegum eða líkamlegum skaða. í ákvæðinu þarf að koma 
fram með skýrari hætti hvað það er sem er bannað sem valdið gæti siðferðilegum skaða, 
Auglýsingar sem gera út á nekt} klám og slíkt, og auglýsingar sem ýta undir staðalímyndir, eru til 
þess fallnar.

Ef spumingar vakna eða frekari upplýsinga eða skýringa er óskað þá vinsamlegast hafið samband 
við undirritaða.

Virðingarfyllst 
f.h. Jafhréttisstofu
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