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Efni: Ný iimsðgn um frumvarp íii laga um fjölmiðía, þmgskjal 215,198. mál.

Stjóm Blaðamannafélags íslands hefur farið ítarlega yfir frumvarp til laga um 
fjölmiðla á þingskjali 740,423 mál og tillögur að breytingum á frumvarpinu sem félaginu 
bárust 26. ágúst sl. Frumvarpið hefur að nýju verið flutt á yfirstandandi þingi, þingskjal 
215,198 mál, og fékk félagið frumvaipið til umsagnar dags 23. nóv. sl. Breytingar á 
frumvarpinu eru ekki stórvægilegar og að sumu leyti til hins verra frá því sem var, að 
mati félagsins

Félagið hefur áður sent inn umsögn um frumvarpið 8. apríl sl. en boðaði þar að 
frekari athugasemdir kynnu að verða gerðar síðar. Það var síðan ítrekað í bréfi dags. 17. 
maí sl. og þar boðað að félagið hyggist láta gera samantekt um stöðu fjölmiðla hér í 
samanburði við það hvemig búið væri að fjölmiðlum í nágrannalöndunum. Sú samantekt 
liggur fyrir og er þessi umsögn að hluta til byggð á atriðum er þar koma fram.

Það er mat Blaðamannafélagsins eftir ítarlega yfirferð frumvarpsins að þvi sé 
áfátt í veigamiklum atriðum og að litlar likur séu til þess af þeim sökum að það nái þeim 
yfírlýsta tilgangi sínum „að stuðla að tjáningarfrelsi, rétti til upplýsinga, fjölmiðlalæsi. 
fjölbreytni og íjölræði i fjölmiðlum”. Þannig er í frumvarpinu ekki tekið á mörgum 
atriðum sem miklu skipta fyrir þróun fjölmiðlunar hér á landi. Á hinn bóginn eru 
vissulega einstök ákvæði í frumvarpinu sem eru mikilvægar réttindabætur fyrir 
blaðamenn, en að mati félagsins þurfa þau ákvæði i sumum tilvikum að vera mun 
afdráttarlausari en ráð er fyrir gert í frumvarpinu.

Fjölmiðlar á íslandi hafa gengið í gegnum mikla rekstrarerfíðleika síðustu 
misserin í kjölfar efnahagshrunsins. Áskrifendum hefur fækkað og auglýsingatekjur hafa 
minnkað. Á airnað hundrað biaða- og fréttamenn hafa misst atvinnuna, margir með 
áratugareynslu af störfum við Qölmiðla. Rekstrargrundvöllur fjölmiðla er því mjög 
veikur og það er nauðsynlegt að styrkja hann til þess að efla tjáningarfrelsið í landinu, 
sem er markmið frumvarpsins. Hins vegar er engar tillögur þar að lútandi að fínna i
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frumvarpmu, þrátt fyrir að fyrirmyndir í þeim efnum megi sækja til nágrannalandanna? 
þar sem málsvæðin eru þó mun stærri en hér á landi og útbreiðsla fjölmiðla og 
möguleikar þeirra til tekjuöflunar mun meiri en hér.

Blaðamannafélag íslands telur að gæta þurfi þess að setja ekki óþarfa hömlur á 
tjáningarfrelsið. Tillögur um stofnsetningu sérstakrar ^ölmiðlanefndar eru óþarflega 
viðamiklar og ómarkvissar, svo ekki sé dýpra í árinni tekið, og mörg verkefni brýnni. 
Ekki skiptir máli i þessu sambandi hvort um er að ræða fjölmiðlastofu eða 
fjölmiðlanefod. Affarasælast er að afskipti af flölmiðlum séu sem minnst og að 
ritstjómarlega búi þeir við sjálfseftirlit (self-regulation) að svo mikíu leyti sem kostur er, 
þannig að sérþekking íjölmiðlamanna á störfum sínum ráði ferðinni. Lagaramminn þarf 
þó að vera skýr og það þarf að leiða í lög afdráttarlaus ákvæði um sjálfstæði ritstjóma 
gagnvart eigendum og yfírmönnum, þar sem fagþekking blaðamanna er leidd til 
öndvegis. Því tengt þarf að tryggja með lögum að ekki sé hægt að segja upp blaðamanni 
án viðhlýtandi rökstuðnings um að hann hafi gerst brotlegur í starfi.

Athygli er vakin á að í greinargerð með frumvarpinu segir að íslendingar hafi „frá 
árinu 1985 búið við eina frjálslegustu fjölmiðlalöggjöf í Evrópu” og við endurskoðun árið 
1995 segir starfshópur sem vann að þeirri endurskoðun að leitast skuli við „að varðveita 
það frelsi sem lögin frá 1985 fælu í sér. Þau lög kvæðu á um lýðræðislegar leikreglur, 
tjáningarfrelsi og óhlutdrægni í starfi útvarpsstöðva.” í þessu Ijósi er torskilið að gera 
þurfi svo róttækar breytingar á réttarumhverfi Ijósvakamiðla og taka auk þess prentmiðla 
og fella þá þar undir.

í frumvarpinu er fest í sessi óbreytt staða Ríkisútvarpsins gagnvart öðrum 
fjölmiðlum í landinu, þrátt fyrir að það sé nú fjármagnað með skatttekjum en ekki 
afnotagjöldum. Engar takmarkanir eru á umfangi þess á auglýsingamarkaði aðrar en þær 
sem greinir í 5. tl. 64. gr., sem eru litlar sem engar frá þvi sem nú er. Þetta er óþekkt í 
nágrannalöndum okkar og spuming hvort þetta stangist ekki á við jafhræðisákvæði. Það 
er ótækt að tryggja RÚV skattekjur, en ætla því jafnframt nánast óbreytt hlutverk á 
auglýsingamarkaði. Það þrengir að öðrum gölmiðlum í landinu sem þurfa að reka sig á 
grundvelli afnotagjalda og auglýsingatekna.

26. gr. frumvarpsdragana er fráleit og hlýtur að varða við ákvæði 
stjórnarskrárinnar um frelsi til tjáningar. Er það ætlunin með greininni að fjölmiðlanefnd 
hafi úrskurðarvaíd um það hvenær fjölmiðlar fari út fyrir mörk þess að fjalla um fi'iðhelgi 
einkalífs eða hvenær þeir hvetji til refsiverðrar háttsemi svo dæmi séu tekin? Greinin 
fjallar um lýðræðislegar skyldur fjöimiðla og því er langsótt að árétta sérstaklega 
friðhelgi einkalífs á þessum stað. Þessum atriðum hefur hingað til verið vísað til 
siðanefndar Blaðamannafélags íslands eða almennra dómstóla og með því að bæta 
Fjölmiðlanefhd við sem úrskurðaraðila sem hafi frumkvæði að því að meta hver séu mörk 
persónuvemdar og tjáningarfrelsins er bæði verið að flækja málin og íþyngja 
tjáningarfrelsinu. Engan raunverulegan rökstuðning er að finna fyrir því af hverju
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þessum atriðum er bætt inn í ákvæðið frá upphaflega frumvarpinu, enda vandséð að slíkt 
eigi sér fyrirmynd annars staðar frá.

Blaðamannafélagið fagnar hins vegar framkomnum breytingartiliögum i 51. gr. 
um ábyrgð á ritefni. Félagið hefur beitt sér fyrir málskoti til mannréttindadómstólsins 
vegna þessa, en ákvæði laga og úrskurðir dómstóla eru til þess falinir, að mati félagsins, 
að ieggja stein í götu umfjöllunar um mikilvæg þjóðfélagsmálefhi. Það er aigerlega 
óviðunandi. Þá eru ákvæði um gagnsætt eignarhald á Qöimiðhmi til mikilla bóta.

Ef setja á lög um fjölmiðla á fslandi er nauðsynlegt að tekið sé á málefnum þeirra 
með heildstæðum hætti. Á það skortir í því frumvarpi sem fyrirliggur. Samfélag sem 
byggir á lýðræði fær ekki staðist án tjámngarfrelsis og öflugir og sjálfstæðir fjölmiðlar 
eru þar í lykilstöðu. Því skiptir miklu máli að vel sé vandað til heildarlöggjafar um 
flölmiðla.

Blaðamannafélagið lýsir sig reiðubúið til þess að koma með raunhæfar tillögur 
um það hvemig styrkja megi fjölmiðia og iýðsræðislegt hlutverk þeirra í 
þjóðmálaumræðunni. Jafnframt óskar félagið eftir að fá að koma fyrir menntamálanefhd 
á nýjan leik og gera grein fyrir hugmyndum sínum við irekari umfjöllun um frumvarpið í 
nefndinni.
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