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Umsögn frá Blaðamannafélagi íslands um frumvarp til laga um fjölmiðla.
Þ sJtj 7 4 0 -4 2 3  m á l .

Blaðamannafélag íslands fagnar því að lagt sé fram frumvarp þar 
sem reynt er aö taka er á uxnhverfi fjölmiðla með heildstæðum hætti. 
Félagið telur þó að taka hefði þurft jafnhliða á hlutverki 
Ríkisútvarpsins.

Félagið fagnar því að ákvæði um vernd heimildarmanna sé fest í lög 
samkvæmt 25. grein frumvarþsins, en þetta er meginregla 
blaðamennskunnar og hluti af siðareglum.

Þá er afar mikilvægt að samkvæmt 51. grein leikur enginn vafi á því 
ef frumvarpið verður að lögum að útgefendur eða 
fjölmiðlaþjónustuveítandi bera fjárhagslega ábyrgð á fésektum i 
dómsmálum. Þá verður ábyrgð blaðamanna á efni sú sama á prentmiðli 
og 1jósvakamiðli, viðmælendur þeirra verða ábyrgir fyrir ummælum 
sinum hvort sem þau eru höfð eftir með samþykki þeirra á prenti eða 
þeir segja þau sjálfir i útvarpi eða sjónvarpi. Mörg mál hafa komið 
til kasta dómstólanna að undanförnu þar sem reynir á núverandi 
misræmi í prentlögum og útvarpslögum og Blaðamannafélagið hefur 
visað einu máli í fyrrasumar til Mannréttindadómstólsins i 
Strassburg.

Þessi ákvæði eru að mati félagsins svo brýn að best hefði farið á 
því að tekið hefði verið á þeim sérstaklega. Hætt er við því að svo 
umfangsmikið frumvarp eins og hér er lagt fram verði ekki afgreitt á 
þessu þingi.

Þá hefur félagið beitt sér fyrir því að sett verði lög um 
ritstjórnarlegt sjálfstæði en útfærslan í frumvarpinu, samkvæmt 24. 
grein er allt of opin og selur i raun viðkomandi fjölmiðlum of mikið 
sjálfdæmi. Mikilvægt er að Blaðamannafélag íslands komi að því að 
setja slíkar reglur en ekki starfsmannafélög eins og kveðið er á um. 
Blaðamannafélagið er fagfélag blaðamanna en í starfsmannafélögum 
fjölmiðla er fjöldi fólks sem hefur ekkert með ritstjórnarefni að 
gera. Þá er líka óljóst hvort þetta ákvæði hefur einhver áhrif þar 
sem engin viðurlög eru við þvi að brjóta það.

Það er miður að ekki skuli fjallað um stærsta deilumálið varðandi 
fjölmiðla, sem er eignarhaldið, nema hvað varðar upplýsingagjöf til 
Fjölmiðlastofu. Mikilvægt er þó að upplýsingar um eignarhald verði 
aðgengilegar almenningi á heimasiðu Fjölmiðlastofu eins og stefnt er 
að samkvæmt 21 grein.

Þótt það sé brýnt að auka gagnsæi fjölmiðla og safna upplýsingum um 
stöðuna á fjölmiðlamarkaði hefur Blaðamannafélagið vissar efasemdir 
um að sú leið hafi orðið fyrir valinu að setja á fót nýja 
ríkisstofnun á borð við Fjölmiðlastofu í þessu skyni. 
Spurningin er hvort það sé ekki skynsamlegra að verja frekar 
fé í sjóð eða átaksverkefni til að tryggja framboð af vönduðu 
ritstjórnarefni.
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íslenskir fjölmiðlar glíma við mikinn fjárhagsvanda í kjölfar 
efnahagshrunsins. Markmið fjölmiðlafrumvarpsins er öðru fremur 
að stuðla að fjölræði og fjölbreytni en ekki er Ijóst hvernig 
löggjafinn ætlar að ná þeim tilgangi sínum nema skoða rætur 
þessa vanda.
Að mati B.í ætti að ræða opinskátt hvort það þarf að stuðla að 
vandaðri fjölmiðlun, með styrkjum eða skattaívilnunum eins og 
gert er í nágrannalöndunum, þá hefur oftar en einu sinni verið 
rætt um það á Alþingi að það þurfi að styðja við til að mynda 
landsbyggðarfjölmiðla sem berjast i bökkum.

Samkvæmt 35 grein frumvarpsins er skylt að varðveita efni 
fjölmiðla i 18 mánuði. Þetta er allt of skammur tími að mati 
B.í þvi sumt þarf að varðveita lengur og varanlega. Það þyrfti 
að hugsa fyrir þessu því fjölmiðlafyrirtækin sjálf sjá kannski 
ekki endilega hag í þessu þar sem þetta er dýrt en sé þetta 
ekki passað gæti menningarsögulegt efni farið forgörðum.

Siðast en ekki síst er mikið um klúðursleg nýyrði í
frumvarpinu eins og orðið fjölmiðlaþjónustuveitandí en ekki
liggur fyrir hvað kallar á þetta nýja heiti og hvort önnur eru 
ekki til í málinu sem duga. Þótt orðið útgefandi hafi 
yfirleitt verið notað yfir þá sem gefa út prentmiðla er ekki 
séð afhverju það getur ekki átt við um alla útgefendur
fjölmiðla. Benda má á að orðið ritstjóri er líka notað um þá
sem stjórna sjónvarps og útvarpsþáttum.

Félagið áskilur sér rétt til að gera frekari athugasemdir við 
frumvarpið á siðari stigum verði tilefni til.

Svör við umsagnarbeiðnum má senda í tölvupósti (nefndasvid@althingi. is) en frumrit 
umsagnar þarf jafnframt að berast til skjalaskráningar á nefndasviði skrifstofu Alþingis, 
Austurstræti 8-10,150 Reykjavík.
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