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Minnisblað um frumvarp til Íaga um fjölmiðla
Vísað er til fundar umboðsmanns bama með menntamálanefnd Alþingis þann 14. apríl s.l. A 
fundinum var farið yfir ýmis mál sem hafa verið á borði umboðsmanns bama og varða fjölmiðla. 
Umboðsmaður benti meðal annars á nauðsyn þess að gera kröfu um að fjölmiðlar hafi sérstöðu 
bama í huga þegar þeir fjalla um málefhi þeirra, í kjölfar þeirrar umræðu bauðst undirrituð til að 
kanna hvort í gildi væru siðareglur á Norðurlöndum varðandi fjölmiðlaumfjöllun um böm. í 
kjölfarið var send fyrírspurn til umboðsmanna bama á Norðurlöndum og barst svar frá Noregi og 
Svíþjóð. í Svíþjöð hefur veríð heilmikil umræða um þessi mál. Sænski umboðsmaðurinn hefur 
lagt mikla áherslu á að komið verði á siðareglum sem vemda böm gegn skaðlegri umræðu í 
f jö lm ið lu m  og vísar í því sambandi til siðareglna í Noregi. Hjá norska blaðamannafélaginu eru í 
gildi siðareglur, þar sem fínna má ýmis ákvæði sem vemda böm. Meginákvæðið er að fínna í 
grein 4.8 gr. siðareglnanna, en þar segir orðrétt: „Nár bam omtales, er det god presseskikk á ta 
hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan fa for bamet. Dette gjelder ogsá nár foresatte 
har gitt sitt samtykke til eksponeríng. Bams identitet skal som hovedregel ikke r0pes i 
familietvister, barnevemsaker eller rettssaker/4 Á þessari slóð má nálgast siðareglumar i heild 
sinni: http://nresse.no/Pressens Faalige Utvalg PFU/Var Varsom-olakaten/.

Eins og fram kom á fundinum leggur umboðsmaður bama til að einhveijar takmarkanir verði á 
því með hvaða hætti Qölmiðlar íjalli um böm. Umboðmaður bama hefur ítrekað óskað eftir fundi 
með Blaðamannafélagi íslands til þess að ræða þessi mál, en því miður án árangurs. Þó að 
tjáningarfrelsi fjölmiðla sé vissulega mikiivægt getur verið nauðsynlegt að takmarka það að 
einhveiju leyti til þess að vemda réttindi annarra og þá ekki síst bama. Böm eru viðkvæmur 
þjóðfélagshópur sem þarf á sérstakri vemd að halda. Endurspeglast það meðal annars í 3. mgr. 
76. gr. stjómarskrárinnar þar sem fram kemur að bömum skuli tryggð sú vemd og umönnun sem 
velferð þeirra krefst. Umrætt ákvæði kom fyrst inn í stjómarskrána með 14. gr. 
stjómskipunarlaga nr. 97/1995 en í athugasemdum með því ákvæði kom meðal annars fram að 
unnt sé að sækja stoð eða áréttingu í ákvæðið til þess „að heimila undantekningu firá öðrum 
reglum mannréttindakafla stjómarskrárinnar ef slíkar undantekningar eru nauðsynlegar til 
vemdar bömum“. Er því ljóst að heimilt er að setja fjölmiðlum ákveðnar skorður með visan til 
ákvæðisins. í Bamasáttmála Sameinuðu þjóðanna er fjallað um hlutverk fjölmiðia og ábyrgð 
þeirra gagnvart bömum. f 17. gr. sáttmálans er meðal annars lögð sú skylda á aðildarriki að stuðli

http://nresse.no/Pressens


að því að mótaðar verði viðeigandi reglur um vemd bama fyrir upplýsingum og efni sem skaðað 
getur velferð þeiira. Meðal upplýsinga sem geta skaðað velferð bams eru augljóslega viðkvæmar 
upplýsingar og neikvæð og harkaleg umQöllun um bamið sjálft.

Á fundi umboðsmanns bama og nefndarinnar var einnig rætt um 28. gr. frumvaipsins um vemd 
bama gegn skaðlegu eftii og var óskað eftir nánari upplýsingum um afstöðu umboðsmanns bama 
til þess ákvæðis. Umboðsmaður bama leggur mikla áherslu á að bömum sé tryggð vemd gegn 
skaðlegu efni, sbr. umfjöllun að ofan. í núgildandi lögum em gerðar töluverðar takmarkanir á því 
hvenær og hvemig megi sýna eftii sem getur verið skaðlegt bömum. Hins vegar heftir skort upp á 
að því sé fylgt nægilega eftir. Telur umboðsmaður bama því jákvætt að afmarka frekar í hveiju 
þessar takmarkanir felast og um leið herða eftirlit. Bindur umboðsmaður bama miklar vonir við 
að Fjöimiðlastofa geti sinnt því eftirliti og aðhaldi sem er nauðsynlegt til þess að tryggja 
fiillnægjandi vemd bama gegn skaðlegu efni.

Meginreglan samkvæmt 28. gr. frumvarpsins er sú að aldrei beri að sýna efni sem getur haft 
alvarlega skaðvænieg áhrif á böm. Þá eru gerðar ákveðnar takmarkanir á því hvenær megi sýna 
efni sem er ekki ætlað bömum. Leggur umboðsmaður bama áherslu á að þessar takmarkanir 
verði skýrðar þröngt og að hagsmunir bama verði ávallt settir í forgang. Umboðsmaður bama 
getur tekið undir sjónarmið neytendasamtakanna um að auka þær takmarkanir sem gerðar em á 
sýningartíma efnis sem er ekki við hæfí bama, sbr. a~lið 2. mgr. 28. gr. ftumvaipsins. I>á telur 
umboðsmaður bama mikilvægt að taka fram að reglur um helgidaga eigi við í þeim tilvikum sem 
frídagur er á eftir virkum degi, svo sem á föstudögum og daginn fyrir almenna frídaga. Loks vill 
umboðsmaður benda á að embættinu berast reglulega athugasemdir um dagskrárkynningar á 
bönnuðu eftii. Eðlilegt er að slíkar kynningar séu einungis sýndar á þeim tímum sem heimilt er 
að sýna umrætt efhi.
Umboðsmaður bama hefur haft áhyggjur af því hversu mikið framboð er á bönnuðum myndum á 
þeim tímum sem vænta má að böm séu að horfa á sjónvaip. Líkt og fram hefur komið telur 
umboðsmaður vemlega hafa skort upp á eftirlit í þeim efnum og bindur miklar vonir við að 
Fjölmiðlastofa vinni að því að koma þessum málum í betri farveg.
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