
Alþingi 
Erindi nr. Þ 140/2152

Nefndasvíð Alþingis komuf a gm  8.5.2012
Allsherjar- og m enntam álanefnd Alþíngís 

Austurstræ tí 8-10 

150 Reykjavík

Reykjavík 7. maí 2012 

UB: /4.1 .1

Efni: Frumvarp til laga um fjölmiðla (eignarhald, ábyrgðarmenn o.fl., EES-reglur) 599. mál.

Vísað er til tö lvupósts frá nefndasviði Alþingis, dags. 25. apríl, þar sem óskað er e ftir  umsögn 

umboðsmanns barna, um ofangreint frum varp. Að gefnu tile fn i vill um boðsm aður barna nýta 

þetta tæ kifæ ri t il að koma eftirfarand i ábendingu á fram fæ ri:

Umboðsmanni barna hafa borist fjö lm örg  erindi sem varða netið. Sérstaklega áberandi eru 

mál sem varða meiðandi m yndir og um fjö llun af íslenskum börnum  og ungmennum. Lítið 

v irð ist hafa vera hægt að gera til að bregðast við þessu. Reynsla em bæ ttisins sýnir að þörf er 

á frekari úrræ ðum til að bregðast við vandanum.

Í 4. mgr. 28. gr. fjö lm iðlalaganna er fjallað um aðrar fjö lm ið lave itu r og þar er væntanlega 

verið að fjalla m.a. um netið. Umboðsmanni barna þykir m iður að skv. g. lið 1. mgr. 54. gr. og 

h. lið 1. mgr. 56. gr. fjölm iðlalaga er ekki hægt að refsa fy rir  bro t á 4. mgr. 28. gr. laganna. 

Umboðsm aður barna te lu r ré tt að þeir sem miðla efni á netinu myndu einnig falla undir 54. 

og 56. gr. eins og útvarp og sjónvarp enda er netið sá m iðill sem börn og unglingar virðast 

nota mest. Umboðsm aður hvetur allsherjar- og m enntam álanefnd að takan ofangreint til 

skoðunar og stuðla að vernd barna að þessu leyti með öllum  tiltæ kum  ráðum.

V irðingarfyllst,

M argrét María S igurðardóttir, 

um boðsm aður barna

Skrifstofa umboðsmanns barna
Laugavegi 13, 2.hæð 
101 Reykjavík, Ísland 
Sími: 552 8999 
Gjaldfrjálst númer: 800 5999 
Heimasíða: www.barn.is 
Netfang: ub@barn.is
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