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Umsögn Öryrkjabandalags Íslands (ÖBÍ) um breytingu á lögum um fjölmiðla, 
nr. 38/2011 (textun myndefnis). Þingskjal 108 -  108. mál. 

Athugasemdir ÖBÍ um frumvarpið í heild

Með frumvarpinu er lögð til sú breyting á lögum um fjölmiðla, nr. 38/2011, að 
fjölmiðlaveitum sem senda út sjónvarpsefni verður skylt að texta allt myndefni sem 
þær miðla á íslensku án tillits til þess hvort texti hljóðrásar er á íslensku eða erlendu 
máli.

Öryrkjabandalag Íslands (ÖBÍ) vill koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum: 

Mikilvægt frumvarp

Öryrkjabandalag Íslands (ÖBÍ) styður eindregið við þetta frumvarp og ályktar að með 
því sé komið til móts við heyrnarskerta, en aðgengi þeirra að efni í íslensku sjónvarpi 
er í dag óviðunandi.

Athugasemd við annað efni laga um fjölmiðla nr. 38/2011

Til þess að styrkja réttindin sem felast í frumvarpinu telur ÖBÍ rétt að gera samhliða 
aðra breytingu á lögum um fjölmiðla nr. 38/2011. Samkvæmt 29. gr. laga um fjölmiðla 
er fjölmiðlaveitum einungis skylt að texta erlent efni, en það á ekki við um efni sem er 
sent út í beinni útsendingu. Samkvæmt núgildandi lögum er því aðeins lögð sú skylda 
á fjölmiðlaveitur að láta íslenskan texta fylgja endurfluttu erlendu efni. Ekki er skylt að 
þýða íslenskt sjónvarpsefni og erlent myndefni sem flutt er í beinni útsendingu.

Þrátt fyrir að i-liður 1. mgr. 54 gr. laga um fjölmiðla, heimili fjölmiðlanefnd að leggja 
stjórnvaldssekt á fjölmiðlaveitu, sé brotið gegn ákvæði 29. gr., hefur þeirri heimild 
ekki verið beitt eftir því sem næst verður komist. Svo virðist sem fjölmiðlanefnd beiti
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ávallt undantekningarheimild 5. mgr. 54. gr. laganna og ákvarði ekki sekt þar sem 
nefndin telji brotið „óverulegt eða af öðrum ástæðum er ekki talin þörf á beitingu 
sekta". Brot gegn reglum um textun hafa þannig ekki haft neinar raunverulegar 
afleiðingar fyrir fjölmiðla.

Það hefur enda sýnt sig að fjölmiðlaveitur hafa ekki lagt nokkra áherslu á að texta 
annað myndefni en erlent sem er sýnt í óbeinni útsendingu. Ákvæði 30. gr. laganna 
sem segir að fjölmiðlaveitur skuli „eins og kostur er leitast við að gera þjónustu sína 
aðgengilega sjón- og heyrnarskertum auk þeirra sem búa við þroskaröskun" hefur 
þannig ekki haft neina þýðingu í raun.

Sem dæmi má nefna að Ríkisútvarpið (RÚV) ohf. textar eingöngu íslenska 
sjónvarpsþætti sem unnir eru fyrirfram sem og fréttatíma en ekki aðra sjónvarpsþætti 
á íslensku í beinni útsendingu, eins og fram kemur í frumvarpinu. Í ársskýrslu 
Ríkisútvarpsins ohf. 1. september 2012 - 31. ágúst 2013 kemur fram að af útsendu 
íslensku sjónvarpsefni á tímabilinu hafi 408 klst. verið textað, sem er aðeins 22,3% af 
útsendu íslensku myndefni. Ástandið er enn verra hjá öðrum fjölmiðlaveitum sem 
senda út sjónvarpsefni en þeir texta ekki íslenskt efni.

Rétt er að geta þess að engin tæknileg vandamál fylgja því að texta efni í beinni 
útsendingu. Með nútímatækni er ekkert vandamál að senda texta út í beinni 
útsendingu. Sem dæmi má nefna að allar beinar útsendingar breska ríkissjónvarpsins 
(BBC) frá breska þinghúsinu hafa verið textaðar í 9 ár.

Af öllu framansögðu telur ÖBÍ afar brýnt að samþykkja frumvarpið þannig að allt 
myndefni sem fjölmiðlaveitur miðla skuli ávallt fylgja texti á íslensku.

Þá telur ÖBÍ rétt að skerpa á viðurlagaákvæðum fjölmiðlalaga, t.d. með því að setja 
þá reglu að fari ótextuð dagskrá fram yfir tiltekinn mínútufjölda skuli ávallt sekta.

Hátt hlutfall heyrnarskertra

Ekki eru til nákvæmar tölur um hversu margir Íslendingar eru heyrnarskertir en 
samkvæmt upplýsingum frá Heyrnarhjálp er áætlað að það sé 15-16% þjóðarinnar, 
eða um 50.000 manns. Sá fjöldi á eftir að aukast í framtíðinni enda er þjóðin að 
eldast. Það eru því margir sem ekki geta fylgst með beinum útsendingum og horft á 
íslenskt efni í sjónvarpi. Ekki má heldur gleyma því að aðrir en heyrnarskertir styðjast 
við íslenskan texta við áhorf.

Óháð fjölda er óskoraður réttur fatlaðs fólks til að njóta sama aðgengis og aðrir 
samfélagsþegnar. Mismunun er ekki heimil.

Aðgengi fyrir alla
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Í samningi SÞ um réttindi fatlaðs fólks (SRFF), sem Ísland undirritaði þann 30. mars 
2007, segir um tjáningar- og skoðanafrelsi og aðgang að upplýsingum í d-lið 21. gr. 
að:

Aðildarríkin skulu gera allar viðeigandi ráðstafanir til þess að tryggja að fatlað fólk geti 
nýtt sér rétt sinn til tjáningar- og skoðanafrelsis, þar með talið frelsi til að leita eftir, 
taka við og miðla upplýsingum og hugmyndum, til jafns við aðra, með hjálp hvers 
kyns samskiptamiðla að eigin vali, samanber skilgreiningu í 2. gr. samnings þessa, 
meðal annars með því að hvetja fjölmiðla, meðal annars upplýsingaveitur á Netinu, til 
þess að gera þjónustu sína aðgengilega fötluðu fólki.

Jafnframt segir um þátttöku í menningarlífi, tómstunda-, frístunda- og íþróttastarfi í a- 
lið 30. gr. samningsins að:

Aðildarríkin viðurkenna rétt fatlaðs fólks til þess að taka þátt í menningarlífi til jafns við 
aðra og skulu gera allar viðeigandi ráðstafanir til þess að tryggja að fatlað fólk njóti 
aðgengis að menningarefni á aðgengilegu formi.

Ályktun Öryrkjabandalags Íslands (ÖBÍ)

Öryrkjabandalag Íslands (ÖBÍ) styður við frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
fjölmiðla, nr. 28/2011 (textun myndefnis) og hvetur þingmenn til að samþykkja 
frumvarpið.

Rík ástæða er til að færa í lög rétt heyrnarskertra til aðgengis að myndefnis í 
fjölmiðlum til jafns við aðra þegna þjóðarinnar. Það á við um allt myndefni, hvort sem 
er íslenskt eða erlent, í beinni útsendingu eða ekki. Jafnframt er löggjafinn hvattur til 
að skerpa á viðurlögum við brotum.

Öryrkjabandalag Íslands er reiðubúið að koma að frekari endurskoðun þessa 
frumvarps sé þess óskað.

Ekkert um okkur án okkar.

Með vinsemd og virðingu,

Ellen Calmon 
formaður ÖBÍ
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