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Efni: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um stefnu og aðgerðaáætlun í 
geðheilbrigðismálum til fjögurra ára

Þann 18. nóvember 2015 barst f jö lm ið la n e f n d  erindi frá velferðamefnd Alþingis þar sem gefinn 
var kostur á því að veita umsögn um tillögu til þingsályktunar um stefnu og aðgerðaáætlun í 
geðheilbrigðismálum til íjögurra ára (þingskjal 405 —  338. mál). Var óskað eftir því að 
undirrituð umsögn bærist eigi síðar en 4. desember 2015.

I 2. mgr. kafla C um fordóma og mismunun í þingsályktuninni er kveðið á um að settar verði 
fram leiðbeiningar fyrir fjölmiðla um hvernig unnt er að flalla um geðheilbrigðismál án þess að 
alið sé á fordómum. Lagt er til að settur verði á fót starfshópur til að vinna slíkar leiðbeiningar. 
Lagt er til að leitað verði fyrirmynda erlendis og leiðbeiningar þýddar og staðfærðar. Þær verði 
síðan kynntar, þeim dreift til íslenskra fjölmiðla og fylgt eftir með markvissum hætti. Dæmi um 
hugsanlega samstarfsaðila eru samtök frétta- og fjölmiðlafólks, fjölmiðlanefnd, samtök notenda 
og aðstandenda, háskólar og fagfólk.

Fjölmiðlanefnd er kunnugt um að slíkar leiðbeiningar fyrir fjölmiðla hafi verið settar erlendis. 
Má þar nefna „Media Guidelines“ sem settar voru fram í átakinu „Time to Change“ í Bretlandi. 
Þá hefur skoska blaðamannafélagið, National Union of Journalists“ sett reglur sem taka til frétta 
um geðheilbrigðismál og sjálfsvíg. (Responsible Reporting on Mental Health, Mental Illness & 
Death by Suicide. A practical guide for Journalists by the National Union of Joumalists).

Fjölmiðlanefnd telur mjög mikilvægt að við gerð slíkra reglna sé haft samráð við samtök frétt- 
og fjölmiðlafólks líkt og þingsályktunin gerir ráð fyrir. Fjölmiðlar búa við ritstjómarlegt 
sjálfstæði og því er mikilvægt að blaða- og fréttamenn sjálfir komi að gerð slíkra leiðbeininga. 
Fjölmiðlanefnd telur jafnframt sjálfsagt að dreifa slíkum reglum til fjölmiðla og kynna þær. I 
þingsályktuninni er hins vegar gert ráð fyrir að eftir að reglurnar hafi verið kynntar fjölmiðlum 
verði þeim fylgt eftir með markvissum hætti.

Fjölmiðlanefnd telur ekki nægilega skýrt hvað slík eftirfylgni feli í sér samkvæmt tillögunni. 
Hafa verður í huga að um leiðbeiningar er að ræða sem er ætlað að vera blaða- og fréttamönnum 
til hliðsjónar þegar fjallað er um geðheilbrigðismál. Fjölmiðlar á íslandi búa við ritstjórnarlegt 
sjálfstæði og eiga þeir samkvæmt 24. gr. laga um fjölmiðla að setja sér reglur sem tryggja slíkt 
sjálfstæði. Fjölmiðlanefnd telur að skýra þurfi betur hvað átt sé við með orðalaginu vegna þess 
ritstjómarlega sjálfstæðis sem íslenskir flölmiðlar búa við.
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Að lokum vill fjölmiðlanefnd upplýsa um að hún mun að sjálfsögðu leggja sitt að mörkum við 
gerð slíkra leiðbeininga, sé eftir því leitað.


