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Efni: Umsögn um 423. mál, þskj. 740, 138. lþ., frumvarp til laga um jgölmiðla,

Rannsóknastofa í kvenna- og kynjafræðum (RHCK) við Hásköla fslands leggur fram eftirfarandi 
umsögn um frumvarp til laga um fjölmiðla. Athugasemdimar taka bæði til almennra og einstakra 
þátta frumvarpsins.

Almennar athugasemdir

Fræðimenn hafa lengi fjallað um hlutverk íjölmiðla í samfélaginu og hvemig þeir bæði 
endurspegla það og móta. Fjölmiðlar gegnajafnframt mikilvægu hlutverki í lýðræðislegri 
samfélagsumræðu þax sem þeir gera röddum og skoðunum fólks víða úr samfélaginu kleyft að 
heyrast, í þessu samhengi er oft vísað til íjölmiðla sem „fjórða valdsins“ og mikilvægu hlutverki 
þeirra í að veita ríkjandi öflum aðhald. Niðurstöður rannsókna á stöðu kvenna og karla í 
fjölmiðlum á síðustu árum hafa aftur á móti ítrekað sýnt að verulega hallar á hlut kvenna í 
fjölmiðlum, hvort sem um er að ræða konur sem starfsmenn á fjölmiðlum eða konur sem 
viðmælendur eða umfjöllunarefhi fjölmiðla.

I skýrslu nefndar um konur og Qölmiðla frá 2001 er fjallað um niðurstöður kannana sem 
framkvæmdar voru á árunum 1999 og 2000 en þær sýndu að konur vom um 30% viðmælenda í 
Qölmiðlum en karlar 70%. Meðal þess sem fram kom var að í fréttatímum sjónvarpsstöðvanna 
voru konur aðeins 18.5% þeirra sérfræðinga sem leitað var til en karlar 81.5%. Úttekt á efni 
dagblaðanna leiddi í ljós að til kvenviðmælenda var leitað í 16% tilfella en karla í 84%. Þegar 
viðmælendur voru flokkaðir nánar kom í ljós að hlutfall kvenna var hæst í hópi almennra 
borgara, eða 50%, en 1 hópi sérfræðinga vom þær rúm 22%.1

1 Nefnd um konur ogjjölmiðla: álit og tillögur (febrúar 2001), bls. 7. Skýrsla nefndarimiar er aðgengileg um vefsíðu 
menntamálaráðuneytisins, http://belIa.stir.is/utgafuskra/rit.adp?id::::33334&leitarord~rafr%C3%A6nu (sött
26.1.2010)

http://belIa.stir.is/utgafuskra/rit.adp?id::::33334&leitarord~rafr%C3%A6nu


Árið 2005 stóð menntamálaráðuneytið fyrir rannsóknum á hlut kynjanna í fjölmiðlum.2 
Rannsóknimar vom með svipuðu sniði og kannanir sem gerðar voru 1999 og 2000 og því var 
hægt að bera saman niðurstöðumar. í ljós kom að nánast engin breyting varð á þessu 5-6 ára 
tímabili. Kynjahlutföli vom könnuð í fréttum, auglýsingum og sjónvarpsþáttum. Hlutfall kvenna 
sem viðmælendur eða í umíQöllun blaðanna áríð 2005 var 21,7% og er það lægra hlutfall en árin 
1999 og 2000. Hlutfall kvenna í auglýsingum var um 30% og um 35% í sjónvarpsþáttum. 
Niðurstöður rannsóknar Kristínar Loftsdóttur og Helgu Bjömsdóttur á ljósmyndum á forsíðu 
Fréttablaðins í júní 2005 segja svipaða sögu, en af þeim 199 myndum sem sýndu fólk vom 139 
af karlmönnum á móti 51 af konum.3

Það vekur athygli að fjölmiðlar leiti ekki til kvensérfræðinga í meira mæli en raun ber vitni og þá 
sérstaklega í ljósi þess að að formleg atvinnuþátttaka kvenna á íslandi er ein sú hæsta í heimi og 
menntunarstig kvenna er mjög hátt og fer vaxandi. Til þess að koma til móts við þessa slagsíðu 
hefur RIKK staðið að verkefhinu Kvennaslóðir ('www.kvennaslodir.is) en það er 
kvennagagnabanki sem inniheldur upplýsingar um kvensérfræðinga á ýmsum sviðum sem vilja 
taka þátt í opinberri umræðu og ákvarðanatöku með því t i l  dæmis að koma fram í f jö lm ið lu m . 

Þessu verkefni er meðal annars ætlað að auðvelda fjölmiðlafólki, sem oft kvartar undan því að 
erfitt sé að frnna konur sem em tilbúnar til að koma fram í fjölmiðlum, að finna kvensérfræðinga 
á ýmsum sviðum. Menntamálaráðuneytið hefur m.a, styrkt verkefhið.

Þegar litið er yfir svið stjómmálanna, og hlut kvenstjómmálamanna í Qölmiðlum, má sjá svipaða 
kynjaslagsíðu og txunduð var hér að ofan. í rannsókn sem Þorgerður Þorvaldsdóttur, kynja- og 
sagnfræðingur í Reylcjavíkurakademíunni, gerði á vegum Rannsóknastofu í kvenna- og 
kynjafræðum og birti í janúar 2004 kom fram að vemlegur munur var á þátttöku karla og kvenna 
í umræðuþáttum í Ijósvakamiðlum í aðdraganda alþingiskosmnganna vorið 2003. Þannig vom 
konur aðeins 24% þeirra sem tóku þátt x umræðuþáttum í sjónvarpi á móti 76% körlum.

í nýrri M.A. rannsókn Önnu Lilju Þórisdóttur firá 2010 var skoðuð tíðni birtingarmynda 
stjómmálakvenna í Fréttablaðinu og Morgunblaðinu fyrir Alþingiskosningamar 2009. Skoðað 
var hlutfall kynjaxxna sem viðmælendur blaðanna, sem höfundar innsendra greina sem tengdust 
kosningunum, og sem álitsgjafar og sérfræðingar sem leitað var til varðandi kosningamar og 
kosningabaráttuna. Rannsókxiin leiddi í ljós að umfjöllunin endurspeglar ekki kynjahlutföll 
frambjóðendanna í Alþingiskosningunum 2009 heldur fengur karikyns stjómmálamenn meirí

2 - Konur og karlar i auglýsingum (2005). Rannsókn gerð af félagsfræðiskor Háskóla íslands fyrir 
Menntamálaráðuneytið. Höfundur skýrslu er er Auður Magndís Leiknisdóttir.
http://www.menntamalaradunevti.is/media/MRN-pdf reports/konurogkarlarauglysinguin2005.pdf(sótt 29.4.2010)
- Karlar og konur í íslensku sjónvarpi: Fréttir (2005). Rannsókn gerð fyrir Menntamálaráðuneytið. Höfundur 
skýrslunnar er Margrét Valdxmarsdóttir. http ://www .m enntamalaradunevti. is/medÍa/MRN-
odf repoits/konurogkar]arírettir2005.pdf (sótt 29,4.2010)
- Karlar og konur í sjónvarpsþátíum (2005). Rannsókn gerð af félagsfræðiskor Háskóla íslands fyrir 
Menntamálaráðuneytið. Höfundur skýrslunnar er Elsa María Jakobsdóttir.
http://www.menntamalaradunevti.is/media/MRN-pdf reports/konurogkarlarsionvarpsthattum2005 .pdf ('sótt
29.4.2010)
3 Kristín Loftsdóttir og Helga Björnsdóttir (2005). Ifréttum er þeíta helst: Myndrœn og kynjuð orðrœða fjölmiðla, í 
Rannsóknir í félgsvísindum VI, (ritstj.) Úlfar Hauksson. Félagsvísindastofnun Háskóla íslands.
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umfjöllun en fjöldi þeirra á framboðslistum gaf tilefhi til og kvenltyns stjómmálamenn fengu á 
sama hátt minni umfjöllun.4

Þetta gefur vísbendingu um að kynjahlutföll hafa ekki færst til betri vegar síðan 2001. Á sviði 
stjómmálanna fer staðan jafiivel versnandi þar sem stóraukin þátttaka kvenna er ekki 
endurspegluð í umfjöllun fjölmiðla. Það er því mikilvægt að þetta írumvarp taki á þessum 
lýðræðishalla með því að samþætta kynjasjónarmið með öflugri hætti inn í markmið 
frumvarpsins og þá sérstaklega inn í hlutverk og starfsvið FjÖlmiðlastofu. Mælt er með að 
frumvarpið taki með beinum hætti mið af Íögum 10/2008 um jafna stöðu kvenna og karla 
(Jafhréttislög):
1. gr. Marlmið.
Markmið laga þessara er að koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tœkifierum kvenna og karla 
og jafna þannig stöðu kynjanna á öllum sviðum samfélagsins. Allir einstakíingar skulu eiga jafna 
möguleika á að njóta eigin atorku ogþroska hœfileika sína óháð kyni.

í greininni segir jafhfiramt að markmiði þessu skuli náð með ýmis konar aðgerðum. I þessu 
samhengi má sérstaklega benda á eftirfarandi liði:

a. gœta jafnréttissjónarmiða og vinna að kynjasamþœttingu í stefnumótun og ákvörðunum á 
öllum sviðum samfélagsins,

b. vinna að jöfnum áhrifum kvenna og karla í samfélaginu,
c. bœta sérstaklega stöðu kvenna og auka möguleika þeirra í samfélaginu 
g. greina tölfrœðiupplýsingar eftir kyni,
j. breyta hefðbundnum kynjaímyndum og vinna gegn neikvœðum staðalímyndum um hlutverk 

kvenna g karla.

Einnig skal hér bent á Peking-yfirlýsinguna og framkvæmdaáætlun hennar sem ísland hefur 
samþykkt. Fjallað er um fjölmiðla í 5. lið áæthminnar en þar kemur fram að stjómvöld setja sér 
tvíþætt markmið: annars vegar að tryggja konum og körlum jafnan eða sambærilegan aðgang að 
fjölmiðlum og hins vegar að binda enda á það hvemig fjölmiðlar hagnýta sér kynferði kvenna, 
hvemig ^öimiðlar byggja umfjöllun sxna á hefðbundxnni kynímynd kvenna og hvemig þeir gera 
Íxtið úr áhugasviðum kvenna.

Athugasemdir við einstakar greinar 

7. grein. Fjölmiðlastofa
í greininni er meðal annars fjallað um eftirlitshlutverk Fjölmiðlastofu er lýtur að 
viðskiptaorðsendingum. Lagt er til að greinin vísi hér með beinum hætti til 29. greinar 
Jafnréttislagarma um auglýsingar sem falla undir eftiriit Fjölmiðlastofu, en hún er eftirfarandi:

29. gr. Auglýsingar.
Auglýsandi og sá sem hannar eða birtir auglýsingu skulu sjá til þess að auglýsingin sé Öðru 
kyninu ekki til minnkunar, lítilsvirðingar eða stríði gegn jafnri stöðu og jöfnum rétti kynjanna á

4 Anna Lilja Þórisdóttir (mars 2010). Dáðleysi kvenna. Eða er öðru um að kenna? Stjórnmálakonur í jjölmiðlum 
jyrir Alþingiskosningarnar 2009. M.A. ritgerð.
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nokkurn hátt. Óheimilt er að birta slíka auglýsingu í jjölmiðlum eða á öðrum opinberum 
vettvangi.

10. grein. Starfsvið Fjölmiðlastofu
í greininni er fjallað um starfsvið Fjölmiðlastofu og meðal annars fjallað um að hún skuli vinna 
að fjölbreyttni og fjölræði í fjölmiðlum. Hér er lagt til að aukið sé við verkefnalistann og 
FjÖlmiðlastofu sé gert að fylgjast með stöðu kvenna og karla innan flölmiðla og 
birtingarmyndum kynjanna í fjölmiðlum.

23. grein. Skýrslugjöfjjölmiðlaþjónustuveitenda.
Til þess að hægt sé að fylgjast með stöðu kvenna og karla í fjöímiðlum er lagt til að 23. grein 
kveði einnig á um að fjölmiðlaþjónustuveitendur veiti upplýsingar um stöðu kynjanna í 
fjölmiðlum, sem bæði á við um fjölda og stöðu kvenna og karla innan viðkomandi 
fjölmiðlaþjónustuveitenda sem og um birtingamyndir og hlutfall kynjanna í viðkomandi 
ljölmiðli, þá sérstaklega í innlendu fréttatengdu efni. Einnig er lagt til að veittar séu upplýsingar 
um hvemig Q ölmiðlaþj ónustuveitandinn hefur unnið að þvi að breyta hefðbundnum 
Jcynjaímyndum og vinna gegn neikvœðum staðalímyndum um hlutverk kvenna og karla (eins og j- 
liður 1. greinar Jafhréttislaga kveður á um).

37. grein. Almennar meginreglur
í greininni er fjallað um almennar reglur varðandi viðskiptaorðsendingar. Lagt er til að greinin 
vísi með beinum hætti til 29. greinar Jafnréttislaganna og kveði á um að viðskiptaorðsendingar 
skulu ekki: vera öðru kyninu til minnkunar, lítilsvirðingar eða striða gegn jafnri stöðu ogjöfnum 
rétti kynjanna á nokkurn hátt. Óheimilt sé að birta slíka auglýsingu í fjölmiðlum eða á öðrum 
opinberum vettvangi.

38.grein. Vemd bama gegn ótilhlýðilegum viðskiptaorðsendingum og fjarsölu,
í greininni er fjallað vemd bama gegn ótilhlýðilegum viðskiptaorðsendingar. Lagt er til að 
greinin vísi með beinum hætti til 29. greinar Jafnréttislaganna og kveði á um að 
viðskiptaorðsendingar skulu ekki: vera öðru kyninu til minnkunar, lítilsvirðingar eða stríða gegn 
jafnri stöðu og jöfnum rétti kynjanna á nokkurn hátt. Óheimilt sé að birta slíka auglýsingu í 
fjölmiðlum eða á öðrum opinberum vettvangi.

Virðingarfyllst
f.h. Rannsóknastofu í kvenna- og kynjafræðum við Háskóla íslands

Irma Erlingsdóttir, forstöðumaður.

4


