
BLAÐAMANNAFÉLAG ÍSLANDS

Nefndarsvió Alþingis 
Bt. Alsherjamefndar 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Alþingi 
Erindi nr. Þ 140/2117 
komudagur 8.5.2012

Reykjavík, 7. maí 2012

Umsögn Blaðamannafélags íslands um:

Fmmvarp til laga

um breytingu á lögum umfjölmiðla, nr. 38/2011 
(eignarhaldsreglur, leiórétting og úrbœtur).

(Lagtfyrir Alþingi á 140. löggjafarþingi 2011-2012.)

Blaðamannafélag íslands vill fá að koma nokkrum athugasemdum að við þetta frumvarp.

I upphafi er sú almenna athugasemd að reynt sé að ganga eins skammt og hægt er við að setja 
fjölmiðlum skorður því þeir þrífast best í fijálsu umhverfi þar sem tjáningarfielsi þeirra eru sett sem 
fæst takmörk Notkun tjáningarfrelsis hefur á sér margar hliðar og þáttur fjölmiðla er mikilvægur. Þeir 
trvggja þann farveg skoðana- og tjáskipta sem öllum samfélögum er nauðsyn. Ef sá farvegur er 
stíflaður eða hindraður að einhverju leyti hætta upplýsingarnar að streyma og rangfærslur og 
blekkingar taka við. Öflugir, sterkir og fijálsir fjölmiðlar em ein af forsendum menningar í okkar 
samfélagi og gmndvöllur þess aðhalds sem nauðsynlegt er í lýðræðissamfélagi. Mikilvægt er að 
fjölmiðlum sé tryggt heilbrigt starfsumhverfi svo þeir geti gengt hlutverki sínu.

Varðandi einstaka hði frumvarpsins vill Blaðamannafélag íslands benda á:

Varðandi 1. grein:

Blaðamannafélag íslands vill árétta að blaðamenn eða fréttamenn verði ekki gerðir ábyrgðarmenn 
efnis umfram það sem eðlilegt má telja. Mikilvægt er að ábyrgðin sé hjá þeim sem taka endanlega 
ákvörðun um birtingu efnis á ritstjómum og fréttastofum og leyfum við okkur að ætla að laun séu 
greidd í samræmi við ábyrgð hjá fjöI ni iðlafyri rtækj urn.

Varðandi 6. grein:

Vandséð er að efiiislegar breytingar á 26. gr. eigi erindi inn í fmmvarp um eignarhaldsreglur varðandi 
fjölmióla. Fjallað var ítrarlega um 26. greinina þegar fjölmiðlafrumvarpið var til umfjöllunar á sínum 
tíma og gerði Blaðamannafélagið athugasemdir við greinina eins og hún var orðuð í þáverandi 
frumvarpi. Vísað er til þeirra athugasemda í umsögn félagsins um frumvarpið. Alþingi íslendinga 
hefur samþykkt fjölmiðlalögin eftir vandaða umfjöllun hátvirtrar menntamálanefndar og það er 
ótnilegt að embættismenn í mennta- og menningarmálaráðuneytinu, sem hafa ekkert lýðræðislegt 
umboð, telji sig þess umkomna að segja lýðræðislega kjömum fulltrúum á Alþingi íslendinga fyrir 
verkum, sbr. það sem segir í greinargerð um 6. gr.: „Að mati mennta- og menningarmálaráðuneytisins 
er afar mikilvægt aó í fjölmrðlalögum sé fjallað um fiamangreint jafhvægi og hagsmunamat með tilliti 
til almannahagsmuna og réttar einstaklinga til fiiðhelgi og einkalífsvemdai'. A f ákvæðum 
tilskipunarinnar er einnig ótvírætt að mat fjölmiðla á þessum hagsmunum getur sætt endurskoðun af
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hálfu íjölmiðlanefndar.” Ákvæði um einkalífsvemd er að fmna í öðrum lögum og er nægilega vel gætt 
þar og það verður ekki þolað og varðar við stjómarskrá íslenska lýðveldisins að embættismenn hafr 
aðstöðu til þess samkvæmt íslenskum löguin að hafa yfir efni eða imifjöllun íslenskra fjölmiðla að 
segja.

Varðandi 8. grein:

Blaðamannafélag íslands sér enga ástæðu til að setja lakmarkanir á skoðanakannanir og telur að ekki 
hafi verið sýnd fram á nein haldbær rök sem styðji það. A meðan engar óyggjandi upplýsingar liggja 
íyrir um að skoðanakannanir geti haft neikvæð álirif á kosningar er ástæðulaust að ganga fiam með 
takmarkandi og heftandi ákvæði.

í frumvarpinu eða meðfylgjandi greinargerð em engin rök færð fyrii' þvi af hverju eigi að banna 
íjölmiðlum að birta niðurstöður kannana síðustu dagana fyrir kosningar en leyfa aðrar pólitískar fréttir, 
auglýsingar fiamboða og annað sem ætla má að veiti fólki upplýsingar um framboðin og hafi þar með 
áhrif á það hvemig það ráðstafar atkvæði sinu. Blaðamannafélagið telur því að þama sé aðeins verið 
að að takmarka frelsi fjölmiðla og hamla aðgangi almennings að upplýsingum, langt umfram það sem 
tilefni er til. Blaðamannafélag Islands legst þvi gegn þessu ákvæði.

Varðandi 10 grein:

í grerninni er lögð til breyting á g-lið 56. gr. fjölmiðlalaga þannig að tryggt sé að hægt verði að refsa 
fjölmiðlum fyrir brot á banni við hatursáróðri. Skv. 27. gr. laganna er fjölmiðlum óheimilt að hvetja til 
refsiverðrar háttsemi og þeim bannað að kynda undir hatri á gmndvelli kynþáttar, kynferðis, 
kynhneigðar, trúarskoðana, þjóðemis, skoðana eða menningarlegrar, efnahagslegrar, félagslegrar eða 
annarrar stöðu í samfélaginu. Hér var um að ræða nýmæli á vettvangi löggjafar um fjölmiðla, þ.e. að 
tiitekin grundvallamiannréttindi skuli virt í allri fjölmiðlun.

Hér hvetur Blaðamannafélag íslands löggjafann til að stíga varlega til jarðar. Þó ætlunin sé að bregðast 
háttalagi sem ber að forðast er varasamt að beita heftingu tjáningarfielsis. Hugsanlega em aðrar leiðir 
betri og árangursríkari. Mannréttindadómstóll Evrópu hefur í túlkunum sinum sagt að hlutverk 
fjölmiðla sé að hneyksla og raska eins og sást í Þorgeirsdómnum svokallaða. Samkvæmt gildandi 
lögum er dómstólum eitrungis heimilt að dæma fyrir refsiverða háttsemi. Varasamt er að fara inn á þá 
braut sem hér er lagt til enda erfitt að segja fyrirfram hvaða skoðanir leiða af sér hatursáróður.

Félagið áskilur sér rétt til að koma með frekari athugasemdir á seinni stigum málsins og fulltrúar 
félagsins óska eftir að fá að koma fyrir nefndina og gera grein fyrir afstöðu félagsins við frekari 
umfjöllun um frumvarpið í nefndinni.

Virðingarfyllst,
f.hBÍ
Hjálmar Jónsson formaður BÍ 
og'Sigurður Már Jónsson varaformaður BI.
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