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Efni; Athugasemdir Félags frétíamanna á Ríkisútvarpínu um frumvarp til laga um 
ijölinidla (þskj. 215,198. mál)

Öflugir og gagnrýnir fjölmiðlar eru ein af forsendum lýðræðis, og ritstjómarlegt frelsi er 
forsenda þess að fjölmiðlar geti rækt hlutverk sitt. Því ber að stíga varlega til jarðar við að 
hnika við ijölmiðlafrelsi -  þar má ekki rasa um ráð fram.

Félag fréttamanna á Ríkisútvarpinu telur hættu á að ýmis atriði frumvarps til laga um 
ijölmiðla (þskj. 215, 198. mál) skerði fjölmiðlafrelsi á íslandi og geri ríkisvaldinu kleift að 
seilast inn á ritstjómir Jjölmiðlanna, einkum með 7. og 8. gr.> um fjölmiðlanefnd og skipan 
hennar, og með 36. gr., um rétt tii andsvara.

Félag fréttamanna er því andsnúið að fjölmiðlanefnd verði sett á laggimar til að hafa eftirlit 
með ijölmiðlum. Verði stofnun hennar engu að síður hrundið í framkvæmd, þá þykir Félagi 
fréttamanna það sjálfsögð krafa að frétta- og blaðamenn eigi sæti í henni.

Félagi fréttamanna þykja ýmis íþyngjandi ákvæði frumvarpsins, sem Íeggja auknar skyldur á 
herðar fjölmiðlunum um upplýsingagjöf og andsvararétt, veikja fjölmiðlana á sama tíma og 
fjárhagserfíðleikar og fækkun starfsfólks ógnar stöðu þeirra og gæðum fréttaefnis í landinu.

Félag fréttamanna telur hins vegar jákvætt að í frumvarpinu er reynt að skýra réttindi og 
skyldur starfsmanna fjölmiðlafyrirtækjanna, einkum hvað varðar efnislega og fjárhagslega 
ábyrgð á skrifum þeirra og ummælum viðmælenda þeirra.

Félag fréttamanna gerir athugasemdir við eftirfarandi greinar frumvarpsins:

1. gr., um markmið laganna,
7. gr., um fjölmiðlanefnd,
8. gr.? um skipan ijöimiðlanefndar,
23. gr., um upplýsingaskyldu fjölmiðla,
25. gr., um vernd heimildarmanna,
26. gr., um lýðræðislegar grundvallarreglur,
27. gr., um bann við hatursáróðri og 
36. gr., um rétt til andsvara.



1. Fjölmiðlafrelsi

1.1, Markmið laganna

í I . gr, frumvarpsins um markmið laganna kemur fram að

Markmið laga þessara er að stuðla að tjáningarfrelsi, rétti til upplýsinga, flölmiðlalæsi, 
tjölbreytni og íjölræði í fjölmiðlun sem og að efla vernd neytenda á þeim vettvangi. 
Markmið laganna er jafníramt að koma á samræmdri löggjöf á vettvangi fjölmiðlunar 
óháð því miðlunarformi sem er notað.

í fylgiskjali I með frumvarpinu, sem fjallar um þróun fjölmiðlamarkaðarins, má lesa þetta í 
kafla 1.7- Taumhald á miðlum:

Einkareknir fjölmiðlar hér á landi búa við einhverja frjálslyndustu löggjöf sem þekkist í 
Vestur-Evrópu og jafnve) þótt víðar væri leitað (Þorbjörn Broddason, 2005: 79-80). í 
alþjóðlegum samanburði hefur starfsumhverfi íslenskra fjölmiðla verið lýst sem „fádæma 
opnu og frjálsu“ ian exceptionally open and free media environment), eins og segir í skýrslu 
um starfsaðstæður fjölmiðla um víða veröld (Freedom House, 2004: 109).

Lagalegt umhverfi fjölmiðlunar hér á landi hefur alla tíð einkennst af því sem nefna mætti 
„neikvætt frelsi“ (e. negative freedom), þ.e. frelsi undan takmörkunum, í stað Jákvæðs frelsis“ 
{Q.positive jreedom), þ.e, frelsis sem felur í sér skyldu og ábyrgð ...

Þessi kafii bendir óneitanlega til þess að tilgangur frumvarpsins sé meðal annars sá að 
takmarka eigi frelsi fjölmiðlanna og kalla það ,jákvætt frelsiu -  þrátt fyrir fyrirheit um að 
markmið Iaganna sé að stuðla að tjáningarfrelsi.

Fréttamönnum Ríkisútvarpsins þykir furðulegt að hvergi í greininni sé minnst á hina knýjandi 
þörf á að styrkja stöðu fjölmiðlanna og styðja þá í vandaðri og gagnrýnni umfjöllun. Markmið 
laganna virðist fyrst og fremst að hafa fastara „taumhald á miðlum“.

1.2. Fjölmiðlanefnd

í 7. gr. frumvarpsins, um fjölmiðlanefnd, kemur fram að

Fjölmiðlanefnd er sjáífstæð stjómsýslunefnd sem heyrir undir mennta- og 
menningarmálaráðherra. ... Ákvörðunum fjölmiðlanefndar samkvæmt lögum þessum 
verður ekki skotið til annarra stjórnvalda.

Hér er því verið að stofna nýtt stjórnvald til að hafa taumhald á flölmiðlum. Nefndin verður í 
reynd einráð um málefni þeirra.

í 8. gr., um skipan fjölmiðlanefndar, segir:

Mennta- og menningarmálaráðherra skipar fimm manns í fjölmiðlanefnd til Qögurra 
ára í senn. Tveir fulltrúar skulu skipaðir samkvæmt tilnefningu Hæstaréttar íslands og 
tveir samkvæmt tilnefningu samstarfsnefndar háskólastigsins en þann fímmta skipar



ráðherra án tilnefningar. Ráðherra skipar formann nefndarinnar og skal hann uppfylla 
starfsgengisskilyrði héraðsdómara.

Fjölmiðlarnir og fagstéttir innan þeirra eiga sér með öðrum orðum engan fulltrúa í nefndinni. 
Þar er ekki gert ráð fyrir neinum sem þekkir til þeirra hefða og óformlegu vinnureglna sem 
ríkja á ólíkum ritstjómum landsins, eða þeirra áskorana sem blaða-, frétta- og 
dagskrárgerðarmenn standa írammi fyrir á degi hverjum.

Dómstólarnir hafa til þessa ekki reynst fjölmiðlamönnum sérstaklega hliðhollir. ínnan 
háskólasamfélagsins eru margir sem þekkja vel til fræðilegra hliða flölmiðlanna, en þær hafa 
takmarkað gildi í daglegum verkefnum íjölmiðlafólks, sem koma væntanlega inn á borð 
nefndarinnar, Einn nefndarmanna, sjálfur formaðurinn, er síðan skipaður af 
menntamálaráðherra. Það er alvarlegur galli á nefnd sem fjallar um fjölmiðlana, sem er ætlað 
að veita ráðamönnum aðhald.

Félag fréttamanna er andvígt því að nefndin verði sett á laggirnar, og álítur að hún ógni 
fjölmiðlafrelsi í landinu. Fjölmiðlarnir lúta nú þegar siðanefnd Blaðamannafélags íslands, þar 
sem fulltrúar blaðamannastéttarinnar leggja dóm á verk starfssystkina sinna. Þörfin á því að 
stofna nýtt stjórnvald til að gegna sama hlutverki er vandséð.

Verði nefndin engu að síður sett á laggirnar, hlýtur það að teljast sérstakt áhyggjuefni að ekki 
sé gert ráð fyrir að Qölmiðlarnir eigi fulltrúa í ^ölmiðlanefnd, og lýsir vanþekkingu og 
virðingarleysi gagnvart blaða- og fréttamannsfaginu. Hætt er við því að fulltrúar skipaðir af 
stjómvöldum, dómstólum og háskólasamfélaginu hafi takmarkaðan skilning á daglegum 
störfum fréttamanna, starfsháttum þeirra og þeim áskorunum sem þeir standa frammi fyrir í 
starfi.

Stofnanir í nágrannalöndum okkar, sem gegna svipuðu hlutverki og siðanefnd 
Blaðamannafélags fslands, sem og því eftirlitshlutverki sem fjölmiðlanefnd virðist ætlað að 
gegna, eru nær undantekningarlaust skipaðar blaða- og fréttamönnum og ritstjórum, auk 
lögfróðra manna. Nægir þar að nefna Pressenævnet í Danmörku, Pressens Faglige Utvalg í 
Noregi og Press Complaints Commission í Bretlandi.

1.3. Opinber afskipti af ritstjörn fjölmiðla

Félag fréttamanna hefur þungar áhyggjur af nokkrum greinum frumvarpsins, og telur að með 
þeim sé sjálfstæði ritstjórna og frelsi íjölmiðla stefnt í voða. Stjórnvaldið fjölmiðlanefnd geti 
gripið inn í ritstjórn fjölmiðla og beitt stjórnvaldssektum til að stjórna umfjöllun þeirra.

Sú grein sem mesta athygli vekur er 36. gr., um réttinn til andsvara. Þar segir:

Aðili sem telur að lögmætir hagsmunir sínir, einkum æra eða orðspor, hafí beðið tjón 
af því að rangt hafi verið farið með staðreyndir í fjölmiðli hefur rétt til andsvara í 
viðkomandi miðli eða til annarra jafngildra úrræða. Andsvör skulu birt eða þeim 
miðlað þegar eftir að rök hafa verið færð fyrir beiðni þar um. Þegar um prentmiðil eða 
rafrænan ritmiðil er að ræða skal birta andsvör með sama hætti og annað efni 
viðkomandi miðils og á þeim stað að eftir verði tekið og þegar um hljóð- eða 
myndmiðil er að ræða skal andsvörum miðlað á þeim tíma þegar hlustun eða áhorf er 
mest og með þeim hætti sem best hæfir miðlun þess efnis sem beiðnin tekur til.



Frétta- og blaðamenn eiga daglega í höggi við útrásarvíkinga, umdeilda stjórnmálamenn og 
fyrirtæki sem áttu þátt í hruninu, og beita nú fyrir sig harðsnúnu liði lögfræðinga og 
almannatengla til að reyna að snúa umfjöllun tjölmiðla sér í hag. Fréttastofur landsins segja 
ýmsar fréttir a f gangi rannsóknanna, sem eru fengnar frá nafnlausum heimildarmönnum.

Fréttastofa Ríkisútvarpsins hefur það að vinnureglu að leita viðbragða þeirra sem gagnrýndir 
eru í fréttum, en oft sjá þeir sér ekki hag í að ræða við fréttamenn, eða halda jafnvel fram 
hreinum ósannindum. Með ákvæðinu um andsvararéttinn væru vopnin lögð upp í hendur 
slíkra manna, og þeim úthlutað tíma í fréttatímum. Fréttastofur landsins hefðu engin tiltæk ráð 
til að leggja sjálfstætt mat á sannleiksgildi slíkra frásagna. Verði ráðin tekin af ritstjómum 
landsins með þessum hætti er gróflega vegið að sjálfstæði þeirra og trúverðugleika.

Félag fréttamanna mótmælir þessu ákvæði harðlega, og leggur til að það verði fellt út. 
Fjölmiðlar hafa til þessa rækt andsvararéttinn í samræmi við siðareglur Blaðamannafélags 
íslands, og eru engin teikn á lofti um að það breytist.

Aðrar varhugaverðar greinar frumvarpsins eru 26. gr, um lýðræðislegar grundvallarreglur og
27. gr. um bann við hatursáróðri.

í 26. gr. segir meðal annars að fjölmiðlaþjónustuveitendur skuli virða friðhelgi einkalífs, og 
þeim sé „óheimilt að hvetja til refsiverðrar háttsemi og ósæmilegra athafna“.

í 27. gr. kemur þetta fram:

í íjölmiðlum er óheimilt að kynda undir hatri á grundvelli kynþáttar, kynferðis, 
kynhneigðar, trúarskoðana, þjóðernis, skoðana eða menningarlegrar, efnahagslegrar 
eða féíagslegrar stöðu í samfélaginu.

Þótt það kunni að virðast fjarstæðukennt við þær lýðræðislegu aðstæður sem nú ríkja í 
landinu, þá má ímynda sér að valdhafar gætu í framtíðinni notað ákvæði af þessu tagi til að 
þagga niður í íjölmiðlum sem væru þeim óþægur Ijár í þúfu.

Félag fréttamanna leggur til að öll ákvæði, þar sem stjórnvöld geta hafl áhrif á umfjöllun og 
fréttaflutning Qölmiðla, verði felld út úr frumvarpinu.

2. Iþyngjandi ákvæði

í 23. gr. frumvarpsins kemur fram að

Fjölmiðlaþjónustuveitendum er skylt að senda fjölmiðlanefnd árlega skýrslu sem hefur 
að geyma upplýsingar um eftirfarandi atriði, eftir því sem við á:
a. hlutfalí evrópsks myndefnis í línulegri dagskrá,
b. hlutfall myndefnis frá sjálfstæðum framleiðendum í línulegri dagskrá,
c. hlutfall íslensks myndefnis í línulegri dagskrá,
d. hlutfall pantana á evrópsku myndefni í ólínulegri dagskrá,
e. hlutfall pantana á myndefni frá sjálfstæðum framleiðendum í ólínulegri dagskrá,
f. hlutfall pantana á íslensku myndefni í ólínulegri dagskrá,
g. aðgerðir viðkomandi fjölmiðlaþjónustuveitanda til að efla kynningu og framboð á

evrópsku myndefni,



h. aðgerðir viðkomandi Qölmiðlaþjónustuveitanda til að auka aðgengi sjón- og 
heyrnarskertra að myndefni hans, og

i. annað sem nauðsynlegt er til að mæla stöðu og þróun á íjölmiðlamarkaði.

Um i-liðinn segir m.a. í greinargerð með frumvarpinu:

Til að fylgjast með framvindu jafnréttismála getur fjölmiðlanefnd óskað eftir 
upplýsingum frá íjÖlmiðlaþjónustuveitendum um greiningu starfsfólks eftir kyni og 
stöðu (starfsheitum). Þá getur fjölmiðlanefnd óskað eftir samstarfi við 
fjölmiðlaþjónustuveitendur um upplýsingar um birtingarmyndir kynjanna, þ.e. hlutfall 
kvenna og karla í fréttum, bæði viðmælendur og fréttamenn, hlutfall kynjanna í unnu 
dagskrárefni o.fl. Hér getur einnig verið um að ræða upplýsingar um hvemig 
fjölmiðlaþjónustuveitendur vinna gegn staðalímyndum kynjanna og efla stöðu kvenna 
á og í ijölmiðlum.

Félag fréttamanna áíítur mikilvægt að þessum upplýsingum sé safnað saman, en mótmæla því 
að sú skylda sé lögð á fjölmiðlana sjálfa. Til þessa hafa háskólarnir t.d. sinnt því hlutverki 
ágætlega að telja konur og karla í fréttum.

Fjölmiðlamir hafa veikst skelfilega á undanförnum árum og á annað hundrað blaða- og 
fréttamanna hafa misst vinnuna. Fjölmiðlarnir berjast flestir um hæl og hnakka við að sinna 
hlutverki sínu með lágmarksmönnun og hafa ekkert svigrúm til að sinna upplýsingagjöf af 
þessu tagi.

3. Vernd heimíldarmanna

Þótt sum ákvæðanna sem er ætlað að bæta starfsskilyrði og auka rétt frétta- og blaðamanna 
séu ágæt, eins og kafíinn um fjárhagslega ábyrgð íjölmiðlafólks á skrifum sínum, þá orka 
önnur tvímælis. Það á einkum við um 25. gr, um vernd heimildarmanna, sem leggur þá skyldu 
á herðar fjölmiðlaíolki að vernda heimildarmenn sína, nema þegar dómarar leysa það undan 
þessari verndarskyldu:

Starfsmönnum f]ölmiðlaþjónustuveitenda ... er óheimilt að upplýsa hver sé 
heimildarmaður að grein, riti, frásögn, tilkynningu eða Öðru efni, hvort sem það hefur 
birst eða ekki, hafi heimildarmaður eða höfundur óskað nafnleyndar. ... 
Heimildarvemd ... verður einungis aflétt með samþykki viðkomandi heimildarmanns 
eða höfundar eða á grundvelli 119. gr. laga um meðferð sakamála, nr, 88/ 2008.

Þetta ákvæði er furðulegt í ljósi þess, að frétfamenn hafa um árabil barist gegn þrýstingi frá 
dómstólum um að þeir gefi upp nöfn heimildarmanna sinna. Til þessa hafa fréttamenn að vísu 
notið ákveðinnar undanþágu frá vitnaskyldu í réttarfarslöggjöfmni.

í greinargerð um 3. mgr. frumvarpsins kemur fram að dómari geti álcveðið að fréttamaður 
skuli svara spurningu telji hann að vitnisburður geti ráðið úrslitum um niðurstöðu máls, enda 
séu ríkari hagsmunir af því að spumingunum verði svarað en trúnaði haldið. Taldir eru upp 
ýmsir glæpir sem eru taldir svo alvarlegir að þeir verði heimildarverndinni yfirsterkari, ýmsir 
ofbeldisglæpir og landráð.



Þetta ákvæði um vernd heimildarmanna virðist því ekki breyta miklu -  dömarar hafa enn vald 
til þess að dæma fréttamenn til refsingar, gefi þeir ekki upp nöfn heimildarmanna sinna. Elcki 
þarf annað en að nefna fyrirbæri eins og Wikileaks og mál níumenninganna sem eru ákærðir 
fyrir landráð eftir að hafa ráðist inn í Alþingishúsið, til að sjá hversu umdeildir málaflokkar 
það eru, sem gætu fallið undir 3. mgr,

Félag fréttamanna leggur til að í lögunum verði skýrt kveðið á um rétt frétta- og blaðamanna 
til að vernda heimildarmenn sína. Vernd heimildarmanna verði skilyrðislaust friðhelg fyrir 
dómstólum.

Nidurstaða

Félag fréttamanna leggur eftirfarandi breytingar til á frumvarpinu:

• að frumvarpið hafi það að markmiði að styrkja fjölmiðlana og auka sjálfstæði þeirra
• að fallið verði frá áformum um íjölmiðlanefnd,
• að nefndin, verði ekki fallið frá áformum um hana, verði skipuð fulltrúum frétta- og

blaðamanna
• að öll ákvæði sem vega að ritstjörnarlegu frelsi íjölmiðlanna verði felld út, sérstaklega 

36., 26. og27.gr.
• að fallið verði frá 23, gr og Öðrum ákvæðum um íþyngjandi upplýsingagjöf
• að vernd heimildarmanna verði ótvíræð og friðhelg fyrir dómstólum.
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