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Akureyri 30. nóvember 2010.

Efni: umsögn um 198. mál, þskj. 215, 139. lþ.5 frumvarp til laga um Qölmiðla.

Með töivubréfi, dags. 23. nóvember 2010, óskaði menntamálaneíhd eftir umsögn Jafnréttisstofu 
um frumvarp til laga um fjölmiðla. Það athugast að með tölvubréfi dags. 22. mars 2010, óskaði 
menntamálanefnd Alþingis eftir umsögn Jafhréttisstofu um frv. til laga um fjölmiðla, 423. mál, 
þskj. nr. 740. Umsögn var send í byrjun apríl 2010. Jafnréttisstofa sendi einnig mennta- og 
menningamiálaráðuneytinu athugasemdir við drög að frumvarpi til laga um Qölmiðla með bréfi 
dags. 10. nóvember 2009. Það frumvarp sem lagt var fram á 138. Iþ. var mjög lítið breytt frá 
frumvarpsdrögunum sem voru til umsagnar síðla árs 2009.
Jafnréttisstofa sendir nú í þriðja skipti umsögn um fjölmiðlafrumvarpið. Ástæða er til að ítreka 
ýmsar almennar athugasemdir og athugasemdir við einstaka greinar frumvarpsins.

Almennar athugasemdir:

Fjölmiðlar gegna mjög mikilvægu hlutverki í lýðræðissamfélagi. >að er í gegnum fjölmiðla sem 
almenningur fær upplýsingar sem nauðsynlegar eru, m.a. til að taka upplýstar ákvarðanir 
varðandi mikilvæg samfélagsleg málefhi. En fjölmiðlar hafa ekki síður mikilvægt hlutverk 
varðandi það að sýna þau gildi sem eru í hávegum höfð í hverju samfélagi. Skilaboð um það 
hvað er mikilvægi í hverju samfélagi fyrir sig koma í gegnum Qölmiðla.

Mikilvægi fjölmiðla er ekki síst á sviði jafhréttismála. Fólk fær fyrirmyndir sínar að miklu leyti 
úr fjölmiðlum, fyrirmyndir sem skipta máli bæði í einkalífi og hinu opinbera lífi. Kynjaskekkja í 
fjölmiðlum, bæði hérlendis og erlendis, er vel þekkt og því miður engin teikn á lofti um að hún sé 
á undanhaldi. Jafiiréttisstofa telur því afar mikilvægt að fjölmiðlar í heild sinni séu mjög 
meðvitaðir um ofangreint hlutverk sitt í lýðræðssamfélagi og gæti þess að búa til og miðla efhi 
sem fer að jafhréttislögum í þessu tilliti. f þessu samhengi minnir Jafhi'éttisstofa á markmið laga 
nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvernia og karla:

1. gr. Marknið.
Marhnið laga þessara er að koma á og viðhalda jafnrétti ogjöfnum tœkifærum kvenna og karla 
ogjqfha þannig stöðu kynjanna á öllum sviðum samfélagsins. AUir einstaklingar skulu eiga jafna 
möguleika á að njóta eigin atorku ogþroska hœfileika sína óháð kyni.
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Jafhréttisstofa leggur áherslu á að í fiölmiðlalögunum verði tekið mið af markmiðsgrein 
iafiiréttislaga. sérstaklega eftirtöldum liðum greinarínnar þar sem tilgreind eru dæmi um hvemig 
ná skuli markmiði jafnréttislaga, en það er m.a. með því að:

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,
i. vinna gegn ísynbundnu ofbeldi og áreitni,
j. breyta hefðbundnum kynjaímyndum og vinna gegn neikvœðum staðaíímyndum um hlutverk 

kvenna og karla.

Fjölmiðlar geta sérstaklega einbeitt sér að því að vinna gegn staðalímyndm kynjanna og því að 
breyta hefðbundnum kynjaímyndum.

Nýjustu rannsóknir á stöðu kvenna og karla í fjölmiðhim á íslandi:

I greininni Konur og ímrlar ífjölmiðlum. Island í alþjóðlegri fölmiðlavöktun, eftir Eygló 
Ámadöttur og fleiri (2010), sjá hér: http://hdlhandie.net/1946/6832 er fjallað um stöðu kvenna og 
karla í íslenskum fjölmiðlum. í greininni eru birtar niðurstöður fyrir ísland úr alþjóðlegri 
fjölmiðlavöktun sem fram fór 10. növember 2009 i 108 löndum samtímis. Sjá nánar um 
alþjóðlegu rannsóknina hér: www.whomakesthenews.org

í grein Eyglóar ofl. er m.a. vxsað í rannsókn sem var gerð á fréttum fjölmiðla um 
fjármálafyrirtæki í aðdraganda bankahrunsins, en þar kom fram að karlar voru 97% viðmælenda, 
en konur 3%. Einnig er vísað til rannsóknar Önnu Lilju Þórisdóttur (2010) um umQöllun 
fjölmiðla um stjómmálafólk fyrir alþingiskosningamar 2009 sem sýndi að stjórnmálakarlar fengu 
meiri umfjöllun en fjöldi þeirra á farmboðslistum gaf tilefni til og stjómmálakonur fengu minni 
umfjöllun en fjöldi þeirra og staða á framboðslistum gaf tilefni til. Rannsóknir á umfjöllun um 
stjómmálafólk í fjölmiðlum sýna einnig að konur og karlar eiga ekki sama aðgengi að fjölmiðlum 
og umfjöllun er ólík. Byerly og Ross (2006) hafa bent á að fréttamatið hafi kynbundin formerki 
og rannsóknir bendi til þess að fjöhniðlaumfjöllun um stjómmálakonur snúist að töluverðum 
hluta um kyn þeirra og útlit. (sjá einnig grein Þorgerðar Einarsdóttur og Guðbjargar Lilju 
Hjartardóttur (2009), Kynjaskekkja í stjörnmálum, sjá hér: 
http://www.stiommalogstiomsvsla.is/images/stories/fg2009v/the glh.pdf).

Niðurstöður áður tilvitnaðrar rannsóknar Eyglóar Ámadóttur ofl. (2010) eru m.a. þær að fólkið í 
fréttunum séu fyrst og fremst karlar, hvort heldur fólkið sem fréttimar fjalla um eða fólkið sem 
býr til og flytur fréttimar.

Hér á landi eru konur viðmælendur eða umfjöllunarefiii i 15 -  38% frétta, eftir því um hvaða 
fréttaflokk er að ræða. Sem dæmi eru konur viðmælendur eða umfjöllunarefni í 29% frétta um 
stjómmál.. Konur eru viðmælendur eða fréttaefhi í 15% frétta um vísindi og heilsu. Hlutfallið í 
Evrópu er 36% (sjá bls. 38 í grein Eyglóar Ámadóttur ofl.)
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Hlutfali kvenna og karla sem viðmælendur og umfjöllunarefni eftir fréttaflokkum. (mynd a f  bls. 38 í grein Eyglóar 
Arnadóttur ofl.)

Eygló Árnadóttir ofl. fjalla einnig um birtingamiyndir kynjanna í fjölmiðlum. Bent er á að hátt 
hlutfall kvenna í fréttum væri ekki í jafnréttisátt ef umfjöllunin fylgdi úreltum staðalmyndum. 
Bent er á að umQöllun um karla sé ráðandi á íþróttasíðum, en konur séu algengt umfjöllunaraefni 
á slúðursíðum. Hún tekur dæmi af umfjöllun um frægar konur og bendir á að umfjöllun snúist 
aðallega um kyn þeirra og útlit (sjá bls. 42-43 í greininni).

Jafnréttisstofa tekur undir með Eygló ofl. þegar þær segja í lokaorðum greinarinnar eftirfarandi 
orðrétt:

Með ójafnri urnjfollun um kynin og með því að skapa og viðhalda stöðluðum 
kynjaímyndum eiga fjölmiðlar sinnþátt í kynjaskekkju samfélagsins. Alþjóðasáttmálar 
eins og Pekingsáttmálinn leggja skyldur á herðar fjölmiðlum í jafnréttismálum. VÖnduð 
fjölmiðlun krefst þess að fjölmiölar axli þœr skyldur og taki hlutverk sitt í jafnréttismálum 
alvarlega. Íþvífelst m.a. að táka tillit til kynja- ogjafnréttissjönarmiða í öllu starfi. (bls. 
44)

Staða kynjana í fjölmiðium ekkert breyst síðan 2005 og 2001:
Ef litið er til rannsókna sem gerðar voru að frumkvæði Menntamálaráðuneytisins á árinu 2005 
sést að staðan núna, sbr. ofangreint, er lítið sem ekkert betri en þá. Rannsóknimar frá 2005 sýndu 
að töluvert skorti á að konum og körium væri gert jafn hátt undir höfði í fjölmiðlum, bæði hvað 
varðaði fréttir og fréttatengt efhi. Sjá um það nánar skýrslu Margrétar Valdimarsdóttur, sem birt
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var í ágúst 2005 http://www,menntamalaradunevti.is/media/MRN- 
pdf reports/komiro gkarl arfrettir2005 .pdf Á myndinni hér fyrir neðan, sem er úr skýrslu 
Margrétar, bls. 3, er birt hlutfall karla og kvenna í fréttum áþví tímabili sem hún skoðaði.
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Um auglýsingar bendir Jafnréttisstofa 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.a (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 jafhrétti kynjanna varðar.“ Jafhréttisstofa bendir á 
skyídur fjölmiðla varðandi það að breyta þessari mynd, en það hefur ekkert komið fram eftir að 
skýrslan var gerð sem sýnir fram á breytingar.

Sama á 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.
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TaHa ?
Hlutfiili ksi'la og Wernia í  lalutveilctjm i sjonvoipsþáttom á R 0V ? Stöé 2 og 

SkfúEimim  greínt ínnai2 hlutverka

' Vr '* ■ i ' S.imtals
Þáttastpmaíif'Ii 76% 24% 100°,'
Þátttakaíicli í wmræðum 80*4 20% 100%
jÞácUnkuiidi í  viéítái 70% 30% 100%
Séí-fi‘'S&ðing.iM’’' 56% 44% 100%

58% 42% 1D0%
Á-okapersóoa 69% 31% 100%
Statisti 56% 44% 100%
Sögum-aður 92% 8% 100%
A om ð' 33% 67% 100%
SkemœtiaTriöi 67% 33% 100%

Skýrsían er aðgengileg á vefhum, http://www,menntamalaradunevti.is/media/MRN- 
pdf reports/konurogkarlarsionvarpsthattum2005.pdf

Til samanburðar er rétt að minna á skýrslu nefndar um konur of fjölmiðla frá 2001, en samkvæmt 
rannsöknunum frá 2005 breyttist staða kynjanna í íslenskum ijölmiðlum ekki frá því að kannanir 
sem birtar voru í skýrslunni 2001 voru gerðar. Eldri skýrsluna er að finna á vef 
menntamálaráðuneytisins http://belia.mm.stir.is/utgafur/fioimidia2.pdf

Pekmg-aðgerðaáætlunin frá 1995:

Til viðbótar ofangreindum athugasemdum tengdum lögum nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan 
rétt kvenna og karla vill Jafhréttisstofa leggja áherslu á að fjölmiðlalögin taki á og séu í takt við 
ýmis atriði sem koma fram í Peking- aðgerðaáætluninni frá 1995 sem ísland hefur skuldbundið 
sig á alþióðavettvangi 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 ög í gegnum fjölmiðla og nýja samskiptatækni. Hið síðara er að ýta undir það að 
birtingarmyndir kvenna í Qölmiðlum séu íjölbreytilegar 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) er bent á að aðildarríkin verði að fjölga 
aðgerðum tíl þess að vinna gegn staðalímvndum á sviði menntunar. atvinumála og í fiölmiðlum. I 
mai 2008 samþykkti framkvæmdastjómin ályktun þar sem fram kom að „fjölmiðlar, þar með 
talinn auglýsingaiðnaðurinn, ýttu undir endursköpun menningarlega smitaðra staðalímynda og 
mynda af konum og körlum.“ (bls. 109) Þess vegna, sagði framkvæmdastjómin, væri það 
nauðsynlegt að þróa gagnrýna fjölmiðlakennslu í skólum og jafnframt að koma á samræðum við
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fjölmiðla um skaðleg áhrif neikvæðra staðalímynda kynjanna á sjálfsmynd ungs fóiks 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 berjast gegn 
staðalímyndum kynjanna og í því að draga upp raunsanna mynd, án misréttis, af stúlkum/konum 
og drengjum/körlum í samfélaginu. Þetta er algerlega i anda íslensku jafnréttislaganna og þess 
sem Jafnréttisstofa telur vera hlutverk og skyldur QÖlmiðla í þessu samhengi og greint hefur verið 
frá hér fyrír ofan,

Breytinga þörf:

Af öllu því sem tilgreint hefur verið hér að ofan er Ijóst að breytinga er þörf á fjölmiðlum hvað 
varðar alla umfjöllun og nálgun tengda stöðu kvenna og karla og jaíhrétti, Jafnréttisstofa beinir 
þeim tilmælum til allra þeirra sem að fiölmiðlafmmvarpinu koma að tryggja það að siónarmið um 
hlutverk og skvldur fíölmiðla varðandi kvniaiafíirétti endurspeglist í þeim ákvæðuxn frumvarpsins 
þar sem það á við. Meðal gmnnstoða frumvarpsins em hugmyndir um lýðræði og mannréttindi og 
jafhrétti kynjanna er sjálfsögð krafa um mannréttindi öllum til handa. Sústaða kyniannaí 
fiölmiðlum sem gerð er grein fvrir hér fvrir ofan er óívðræðisleg og ekki í samræmi við 
gmnnstoðir fmmvarpsins. Þessu er hægt að breyta með markvissum aðgerðum, m.a. þeim sem 
lagðar em til hér.

Athugsemdir og umsagnir um emstakar greinar:

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

Varðandi efni 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. Slíkt 
efni getur haft álirif á aðra hópa en böm og unglinga og því eðlilegt að vísa einnig til meginreglna 
um mannvirðingu og jaftirétti.

7. gr. Fjölmiðlanefnd,

FjÖlmiðlanefnd á að hafa eftirlit með framkvæmd þessara laga. Vegna þess að hlutverk 
íjölmiðlanefndar er takmarkað við lögin um fjölmiðla þarf að setja inn í þau tengingu við 
jafhréttislögin, sbr. það sem sagt var hér fyrir ofan um hlutverk jjölmiðla samkvæmt 
jafnréttislögum þannig að sjónarmið og sýnileiki beggja kynja sé tryggður, og kynjunum sé ekki 
mismunað í fjölmiðlum.

Jafhréttisstofa leggur einnig til að tenging verði úr fjölmiðlalögum í ákvæði um auglýsingar sem 
er nú að finna í nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, þannig að það ákvæði 
verði sýnilegra og fjölmiðlanefnd fylgist einnig með því. Það ákvæði sem átt er við er orðrétt:

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

Fjölmiðlanefnd hefði þá einnig það hlutverk að fylgja því eftir að farið yrði eftir þessu mikilvæga 
ákvæði. Fjölmiðlanefiid gæti þá, skv, nýrri málsgrein í 7. gr. einnig haft það hiutverk að beina 
málum vegna meintra brota á auglýsingaákvæðinu í jafnréttislögum til Jafnréttisstofu, Það er 
mjög mikilvægt að ákvæði þetta í jafnréttislögum sé virt, en á því er mikill misbrestur og 
Jafhréttisstofa fær sífellt fleiri kvartanir og athugsemdir vegna auglýsinga.

Jafnréttisstofa bendir á að jafnvel mætti skoða það hvort betur færi á því að flytja ákvæðið inn í 
fjölmiðlafrumvarpið. Þá þyrfti jafiiframt að tryggja þekkingu í kynjafræði og jafnréttismálum inn 
í fjölmiðlanefndina.

Um 10. gr. Starfssvið fjölmiðlanefndar.

í frumvarpinu segir að Qölmiðlanefnd eigi að fylgjast með því að Q ölmiðlaþj ónustuveitendur fari 
að „fyrirmælum laga þessara“. Jafnréttisstofa vill hér aftur árétta mikilvægi þess að ákvæði 
núgildandi jafnréttislaga um auglýsingar, 29. gr. laga nr. 10/2008, verði tengt við lög um 
fjölmiðla. Það samrýmist algerlega hlutverki Qölmiðlanefndar að fylgjast með því að farið verði 
eftir þessu ákvæði, því fjölmiðlanefnd á, skv. e lið 10. gr, að hafa eftirlit með irmihaldi og 
framsetningu efnis.

Varðandi b. lið 10. gr. frumvarpsins um að jjölmiðlanefnd eigi að „fylgjast með stöðu og þróun á 
^ölmiðlamarkaði og safha upplýsingum þar að iútandi“ þá íeggur Jafhréttisstofa til að bætt verði 
inn í greinina að meðal annars skuli fVlgiast með og safna unplvsingum um birtingarmvndir 
kvnianna í fréttum. auglvsingum og öðru efni. Uppívsingasöfnun ernauðsynleg til að kortleggja 
stöðuna og til þess að fjölmiðlar geti unnið að því að markmiðum jafhréttislaga um jafha 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. Slcýrslugjöf fjölmiðlaþjónustuveitenda.

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

• Að í skýrslu fjölmiðlaþjónustuveitenda 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 sinni með 26. gr. frumvarpsins. Það er mikilvægt að Hnur séu lagðar 
varðandi það á hvers konar grundvallarhugmyndum heildarlöggjöf sem þessi skuli byggð. 
Jafnréttisstofa leggur til að inn í ákvæðið verði bætt að sérstaklega skuli fiölmiðlar trvggia að 
siónarmið bæði kvenna og karla komist á framfæri og um þau sé fiallað, enda ekki vanþörf á að 
tryggja þetta, sbr. umfjöllun um stöðu kynjanna í fjölmiðlum hér að framan.

Um 27. gr. Bann við hatursáróðri.
Jafhréttisstofa tekur heils hugar undir 27. gr. frumvarpsins og telur brýnt að greinin verði lögfest. 

Um 28. gr. Vernd barna gegn skaðlegu efni,

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

Um 37. gr. Almennar meginreglur.

í 37. gr. þarf að taka upp tengingu yfír í áðumeíhda 29. gr. jafhréttislaga um auglýsingar og bann 
við birtingu augiýsinga sem eru öðru kyninu til minnkunar, lítilsvirðingar eða stríða 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 með þessari tengingu.

Um 38. gr. Vernd barna gegn ótilhlýðilegum viðskiptaorðsendingum ogfjarsölu.

Jafnréttisstofa fagnar því að í 38. gr. frumvarpsins komi fram að viðskiptaorðsendingar og 
íjarasala skuli ekki valda bömum siðferðilegum eða ííkamlegum skaða. í ákvæðinu þarf að koma 
fram með skvrari hætti hvað það er sem er bannað sem valdið gæti siðferðilegum skaða. 
Auglvsingar sem gera út á nekt klám og slíkt. og augívsingar sem vta undir staðalímvndir 
kvnianna, eru til þess fallnar. og því er rétt að nefna slíkt berum orðum í ákvæðinu.

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

Virðingarfyllst 
f.h. Jafhréttisstofii


