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Efni: Umsögn fjölm iðlanefndar um tillögu til þingsályktunar um áætlun fyrir árin 2019- 
2022 um aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum þess.

1.
Vísað er til erindis frá nefndasviði Alþingis frá 7. desember 2018. í erindinu var íjölmiðlanefnd 
send til umsagnar tillaga til þingsályktunar um áætlun fyrir árin 2019-2022 um aðgerðir gegn 
ofbeldi og afleiðingum þess (þingskjal 550 -  409. mál). Var þess óskað að undirrituð umsögn 
bærist eigi síðar en 11. janúar 2019.

í þingsályktunartillögunni kem urm .a. fram sú framtíðarsýn að ísland verði í fararbroddi þegar 
kemur að aðgerðum gegn ofbeldi í samfélaginu og hvernig tekist sé á við afleiðingar þess. Það 
verði gert almennt með forvörnum og fræðslu, hugað verði að bættum viðbrögðum og 
málsmeðferð í réttarvörslukerfinu og unnið verði að valdeflingu þolenda með þverfaglegt starf 
að leiðarljósi. Við framkvæmd áætlunarinnar verði tekið mið a f  því að með ofbeldi sé átt við 
líkamlegt, kynferðisleg, andlegt og ekki síst kynbundið ofbeldi, einelti, haturstal og 
myndbirtingar á stafrænum miðlum sem hvetja til ofbeldis.

Þá segir í kafla A.8 að unnið skuli að vitundarvakningu í samfélaginu gegn haturstali með 
samfélagssáttmála og fræðslu sem verði sniðin annars vegar að börnum og ungmennum og hins 
vegar að fullorðnum. I sáttmálanum muni felast yfirlýsing um að haturstal verði ekki liðið í 
opinberri umræðu, fjölmiðlum eða í samskiptum manna á milli og að barist verði gegn því. 
Starfshópi á forræði Mannréttindaskrifstofu íslands verði falið að útfæra verkefnið nánar, hann 
útbúi meðal annars tillögu að samfélagssáttmála og leggi til hugmyndir að ýmiss konar 
fræðsluefni, meö það að markmiði að samfélagið sameinist gegn haturstali. Áætlaður 
kostnaður vegna verkefnisins sé 2 millj. kr. áriö 2019, 2 milljónir kr. árið 2020, 2 milljónir kr. 
árið 2021 og 1 milljón kr. árið 2022. Þá kemur fram að samstarfsaðilar þessa hluta 
aðgerðaráætlunarinnar verði Mannréttindaskrifstofa íslands, velferðarráðuneytið, 
fjölmiðlanefnd, Menntamálastofnun, SAFT (Samfélag, fjölskylda og tækni), skólar, íþrótta- og
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æskulýðsvettvangurinn og frjáls félagasamtök og ungmennaráð. Gert sé ráð fyrir að 
vitundarvakning á þessu sviði heíjist fyrir árslok 2020.

2.

Fjölmiðlanefnd fagnar því að ráðast eigi í aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum þess, sem og 
því að stuðla eigi að vitundarvakningu vegna haturstals með fræðslu fyrir börn, ungmenni 
fullorðna. Að mati nefndarinnar er um að ræða málefnasvið sem brýnt er að sinna. 
Netið og samfélagsmiðlar hafa fært almenningi nýja rödd, ný tækifæri og nýjar leiðir til að tjá 
sig eiga. Þessir miðlar eiga sér þó skuggahliðar sem hafa neikvæð áhrif á tjáningarfrelsið, þar 
á meðal haturstal, dreifingu hefndarkláms og annarra nektarmynda og dreifingu falsfrétta og 
efnis sem tengist hryðjuverkastarfsemi. Þá virðast samfélagsmiðlar geta haít neikvæð áhrif á 
líðan og sjálfsmynd barna og ungmenna, verið vettvangur eineltis, og hótana a f  ýmsu tagi.

Til marks um aukna áherslu á þetta málefnasvið á alþjóðavettvangi má nefna að 
Evrópusambandið og ríki Evrópu hafa stigið skref að undanförnu í þá átt að auka vernd og 
öryggi almennra borgara gegn skaðlegu og hatursfullu efni með lagasetningu en einnig 
almennri stefnumótun, sbr. þær aðgerðir norskra stjórnvalda sem vísað er til í 
þingsályktunartillögunni.

Ein forsenda lýðræðis er að fjölbreyttar raddir heyrast í opinberri umræðu, bæði á netinu og 
utan þess. Haturstal gegn tilteknum þjóðfélagshópum getur verið skaðlegt lýðræðissamfélögum 
með þeim hætti að það grefur undan samheldni, öryggi og jafnræði. Haturstal og hatursáróður 
getur haít kælandi áhrif  á tjáningarfrelsið, vegna þess að þolendur þess draga sig í hlé og veigra 
sér við að taka þátt í opinberri umræðu. Þá hefur verið sýnt fram á að haturstal og hatursáróður 
getur aukinheldur leitt til hatursglæpa, sem virðast almennt beinast að sömu minnihlutahópum 
og haturstalið gerir.

Samfélagsmiðlar á borð við Facebook og Twitter hafa sætt harðri gagnrýni á síðustu mánuðum, 
vegna útbreiðslu hatursáróðurs, slælegrar verndar persónuupplýsinga og dreifingar falsfrétta. í 
nýlegri skýrslu Sameinuðu þjóðanna um framferði hersins í Mjanmar gegn Róhingjum var t.d. 
farið hörðum orðum um hlut Facebook í þjóðarmorðinu á Róhingjum 2017 og hafa stjórnendur 
Facebook nú gengist við því að samfélagsmiðillinn hafi gegnt lykilhlutverki við útbreiðslu 
haturs og óhróðurs gegn Róhingjum í Mjanmar 2017.

Hatursorðræða og hatursáróður er alþjóðlegt vandamál sem færst hefur í aukana með tilkomu 
netsins og hraðrar dreifingar slíks efnis á samfélagsmiðlum. Rannsóknir hafa sýnt að 
upplýsingar og skilaboð sem vekja tilfinningaleg viðbrögð, sér í lagi neikvæðar tilfinningar á 
borð við hræðslu og reiði, ferðast hraðar um netið en annað efni. Myndir og myndbönd eru 
líklegri til að fá hraða dreifingu á samfélagsmiðlum, auk þess sem erfiðara að atfijúpa 
rangfærslur þegar um slíkt efni er að ræða.
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3.

Fjölmiðlar bera sérstakar skyldur hvað hatursáróður varðar. Bannað er að hvetja til refsiverðrar 
háttsemi og að kynda með markvissum hætti undir hatri á grundvelli kynþáttar, kynferðis, 
kynhneigðar, trúarskoðana, þjóðernis, skoðana eða menningarlegrar, efnahagslegrar, 
félagslegrar eða annarra stöðu í samfélaginu, skv. 27. gr. laga um fjölmiðla nr. 38/2011. Einnig 
er bann við hatursorðrœðu að finna í 233. gr. a. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Þar segir 
að hver sem opinberlega hæðist að, rógberi, smáni eða ógni manni eða hópi manna með 
ummælum eða annars konar tjáningu, svo sem með myndum eða táknum, vegna þjóðernis, 
litarháttar, kynþáttar, trúarbragða, kynhneigðar eða kynvitundar, eða breiði slíkt út, skuli sæta 
sektum eða fangelsi allt að 2 árum.

Sá munur er á 233. gr. a. almennra hegningarlaga og 27. gr. laga um fjölmiðla að 233. gr. a. 
lýtur að þeim sem tjáir sig en 27. gr. lýtur að íjölmiðlum. Ákvæði 27. gr. laga um fjölmiðla 
gildir um hatursáróður en 233. gr. a. um hatursorðræðu. Þá er ekki fullt samræmi á milli 
verndarandlags 233. gr. a og 27. gr. Kynferði er hluti a f  verndarandlagi 27. gr. en kyn eða 
kynferði er ekki talið upp í 233. gr. a. Jafnframt er kynvitund hluti a f  verndarandlagi 233. gr. 
a. en ekki talið sérstaklega upp í 27. gr. laga um fjölmiðla. Að mati tjölmiðlanefnd þarf að taka 
til frekari skoðunar hvort samræma beri verndarandlag 27. gr. laga um íjölmiðla og 233. gr. a. 
almennra hegningarlaga.

Stjórnvaldssektarheimild vegna brota á ákvæði 27. gr. laga um fjölmiðla tekur eingöngu til 
hvatningar til refsiverðrar háttsemi en refsiákvæði 56. gr. laganna tekur bæði til hvatningar til 
refsiverðrar háttsemi og hatursáróðurs. Fjölmiðlanefnd er þó heimilt að gefa út álit vegna brota 
Qölmiðla gegn banni 27. gr. við hatursáróðri. Þá er ijölmiðlanefnd heimilt að afturkalla leyfi 
til hljóð- og myndmiðlunar en eingöngu vegna alvarlegra og ítrekaða brota á lögum um 
fjölmiðla, sbr. 2. mgr. 52. gr. laga um fjölmiðla.

Eins og að framan greinir er gerður greinarmunur á hatursorðræðu og hatursáróðri. 
Hatursáróður er kerfisbundinn og byggir oft á ákveðinni hugmyndafræði, líkt og hatursáróður 
gegn gyðingum í Þýskalandi nasismans. Á hinn bóginn er hatursorðrœða iðulega sett fram af  
mörgum ólíkum aðilum sem tengjast ekki endilega á neinn hátt og er því ekki kerfisbundin.1

27. gr. laga um Qölmiðla tekur þannig til kerfisbundins hatursáróðurs en ekki til einnar 
blaðagreinar eða eins viðtals við einstakling sem lýsir hatursfullum skoðunum í fjölmiðli. Til 
að fjölmiðill teljist hafa brotið gegn 27. gr. þarf hann að hafa kynt „með markvissum hættiu 
undir hatri gegn einhverjum þeirra hópa sem taldir eru upp í ákvæðinu. Lítið sem ekkert hefur 
reynt á túlkun 27. gr. laga um fjölmiðla hjá tjölmiðlanefnd og því hefur ekki verið skilgreint 
sérstaklega hvað í orðalaginu „að kynda með markvissum hætti“ felst eða hvaða mælikvörðum 
eigi að beita við mat á því hvort hatursáróður í fjölmiðli teljist falla undir efnislegt gildissvið 
27. gr.

1 Jóna A ðalheiður Pálm adóttir og Iuliana Kalenikova, Hatursordrœða- yfirlityfir gildandi /ög ogreglur, 
ábendingar til framtídar (M annréttindaskrifstofa íslands 2013) Sótl 7. janúar 2019 a f 
http://vvwvv.humanrights.is/static/flles/Utgafa/hatursordraeda-ytlrlit-yfir-gildandi-log-og-reglur-abendingar-til- 
fram tidar.pdf
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í skýrslu ECRI-nefhdar Evrópuráðsins frá 2016 lýsir nefndin áhyggjum a f  þessu skilyrði sem 
hún telur stuðla að því að hatusrorðræða í fjölmiðlum viðgangist án refsingar hér á landi. 
Leggur ECRI-nefndin til að íjölmiðlalögum verði breytt með þeim hætti að ekki verði gert að 
skilyrði að hatursáróður í fjölmiðlum verði að vera setur fram með markvissum hætti til að falla 
undir efnislegt gildissvið 27. gr. Þá kemur fram að ECRI-nefndin telji þ ö r fá  fræðsluátaki til að 
upplýsa almenning betur um ákvæði laga um fjölmiðla og að mögulegt sé að leggja fram 
kvartanir til fjölmiðlanefndar vegna hatursáróðurs í fjölmiðlum.

4.

Samkvæmt lögum um fjölmiðla er fjölmiðlanefnd ætlað að vinna að því að efla fjölmiðlalæsi, 
fjölbreytni og fjölræði í fjölmiðlum, standa vörð um tjáningarfrelsi og rétt almennings til 
upplýsinga. Þá skal nefndin sérstaklega stuðla að því að vernd barna sé virt, sainkvæmt 
fyrirmælum laganna. A meðal þeirra verkefna sem íjölmiðlanefnd hefur unnið að á sviði 
miðlalæsis er útgáfa bæklings um börn og miðlanotkun árið 2015 í samstarfi við SAFT og 
Heimili og skóla, málþing um vernd barna gegn skaðlegu efni í fjölmiðlum og tölvuleikjum 
2015 í samstarfi við SAFT og Heimili og skóla, málþing um hatursorðræðu 2016 í samstarfi 
við Mannréttindaskrifstofu íslands og viðmið vegna umfjöllunar um börn á samfélagsmiðlum 
árið 2018, í samstarfi við Umboðsmann barna, Barnaheill, Heimili og skóla, SAFT og Unicef.

Systurstofnanir fjölmiðlanefndar á Norðurlöndunum, gegna sambærilegu hlutverki hvað varðar 
miðlalæsi, sem og vernd almennings gegn skaðlegu efni. Þetta eru Medietilsynet / Trygg bruk 
í Noregi, Myndigheten för press, radio och tv í Svíþjóð, Slots- og kulturstyrelsen í Danmörku 
ogTraficom  í Finnlandi. I Finnlandi, Svíþjóð og Danmörk starfa jafnframt stofnanir sem vinna 
eingöngu að verkefnum er varða miðlalæsi og miðlanotkun barna og aldursmat á kvikmyndum; 
Statens medierád í Svíþjóð, KAVI í Finnlandi og Medierádet for Born og Unge í Danmörku.

Fjölmiðlanefnd er í reglubundnu samstarfí og samskiptum við framangreindar stofnanir og 
tekur auk þess þátt samstarfi 53 evrópskra fjölmiðlaeftirlitsstofnana þar sem meðal annars er 
unnið að verkefnum á sviði miðlalæsis. Því ætti nefndinni að vera hægt um vik að afla 
upplýsinga um reynslu nágrannaríkja a f  fræðslustarfi og útgáfu fræðsluefnis á sviði á 
miðlalæsis og aðgerðum gegn haturstali.

5.

Skiptar skoðanireru á því um allan heim hvort bregðasteigi við haturstali ogdreifingu falsfrétta 
með lagasetningu, auknu eftirliti, fræðslu og forvörnum eða með öðrum hætti. Til upplýsingar 
verður hér á eftir getið stuttlega um þau skref sem stigin hafa verið í Evrópu nýverið til að auka 
vernd almennings gegn haturstali og falsfréttum með lagasetningu. 
Vernd almennings gegn skaðlegu og hatursfullu myndefni á samfélagsmiðlum er rauði 
þráðurinn í nýrri og endurskoðaðri hljóð- og myndmiðlunartilskipun ESB sem tók gildi 19.
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desember 2018 og aðildarríkjum ber að innleiða í landslög fyrir 19. september 2020.2 ísland 
mun innleiða tilskipunina eftir að hún hefur verið tekin upp í EES-samninginn. Gildissvið 
nýrrar tilskipunar tekur að hluta til svokallaðra mynddeilimiðla (e. video sharing platforms), á 
borð við Youtube og Facebook, sem verður m.a. skylt að gera ráðstafanir til að vernda börn 
gegn skaðlegu efni og almenning gegn efni sem inniheldur hatursorðræðu og hvatningu til 
refsiverðrar háttsemi. Lögbundnir eftirlitsaðilar í hverju ríki munu hafa eftirlit með því að 
miðlar í þeirra lögsögu tryggi að slíkar ráðstafanir séu fyrir hendi og að við tilkynningum sé 
brugðist með tilliti til grundvallarmannréttinda, þar með talið réttinum til tjáningarfrelsis.

Þýsk lög um bann við haturtali á samfélagsmiðlum (NetzDG) tóku gildi í október 2017 en þau 
kveða á um skyldu samfélagsmiðla, með meira en tvær milljónir notenda, til að íjarlægja 
hatursfullt efni á grundvelli tilkynninga frá notendum. Lögin endurspegla viðhorf Þjóðverja til 
hatursorðræðu og hatursáróðurs, sem litinn er sérstaklega alvarlegum augum í Þýskalandi a f  
sögulegum ástæðum. Engu að síður hafa Iögin sætt gagnrýni í Þýskalandi þar sem að með þeim 
þykir vegið að réttinum til tjáningarfrelsis.

I Noregi var í maí 2018 lagt fram frumvarp til laga um ritstjórnarlegt sjálfstæði og ábyrgð 
fjölmiðla.3 Frumvarpið var kynnt með þeim orðum að sterkir og sjálfstæðir fjölmiðlar væru 
besta mótefnið gegn falsfréttum, haturstali og öðrum áskorunum sem tengdust 
tjáningarfrelsinu.

í nóvember 2018 samþykkti franska þingið lög sem ætlað er að sporna við dreifingu falsfrétta 
í aðdraganda kosninga. Lögin taka gildi þremur mánuðum fyrir kosningar hverju sinni og geta 
frambjóðendur krafist þess að falsfréttir verði ijarlægðar a f  fjölmiðlum og samfélagsmiðlum á 
grundvelli þeirra. Samfélagsmiðlum verður skylt að upplýsa hverjir fjármagna kostað efni og 
franska fjölmiðlaeftirlitinu CSA verður heimilt að afturkalla leyfi fjölmiðla í eigu erlendra 
stjórnvalda, verði slíkir miðlar uppvísir að því að dreifa falsfréttum. Lögin hafa sætt harðri 
gagnrýni þar sem þau þykja vega að tjáningarfrelsi, sér í lagi tjáningarfrelsi miðla í eigu 
rússneskra stjórnvalda. Á móti hefur lagasetningin verið réttlætt með því að undir sé lýðræðið 
sjálft og réttur almennings til að fá réttar og áreiðanlegar upplýsingar í aðdraganda kosninga.

Einnig má nefna að Facebook, fleiri samfélagsmiðlar hafa að undanfornu endurskoðað 
notendaskilmála sína og aukið eftirlit með því myndefni sem á miðlinum er að Finna. Meðal 
annars hefur þeim starfsmönnum sem sinna slíku eftirliti verið fjölgað, algrím verið nýtt til 
síunar á skaðlegu efni, falsreikningar á miðlunum verið fjarlægðir og svokallaðar 
gagnsæisskýrslur birtar, þar sem fram koma tilteknar upplýsingar um það efni sem fjarlægt er 
á grundvelli tilkynninga frá notendum. Framangreindar aðgerðir hafa þó sætt gagnrýni, m.a. 
vegna skorts á gagnsæi og þess að hætta sé á því að aðgerðirnar gangi o f  langt og geti leitt til 
allsherjarritskoðunar á netinu. Þá kalli eftirlit með slíku efni á flókið hagsmunamat milli

2 Hljóð- og m yndm iðlunartilskipun 2018/1808/ESB. Sótt 8. janúar 2019 a f <http://fjolm idlanefhd.is/wp- 
content/uploads/2018/1 l/N% C3% BD -hlj% C3% B3% C3% B0-og-m yndm i% C3% B01unartilskipun-ESB- 
2018.pdf>
3 Forslag til lov om redasjonell uavhengighet og ansvar i redaktorslyrte journalisliske medier. Sólt 7. janúar 
2 0 18 a f < https://w w w .regjeringen.no/no/dokum enter/horing— forslag-til-ny- 
medieansvarslo\7id2600746/?expand=horingsnotater>
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tjáningarfrelsis annars vegar og verndar almennings hins vegar, sem óvíst sé hvort 
einkafyrirtæki geti staðið undir.

Jafnframt hafa fulltrúar stærstu samfélagsmiðlana og auglýsenda undirritað sameiginlega 
vinnureglur (Code o f  Practice) með það að markmiði að draga úr dreifingu rangra upplýsinga 
og falsfrétta í Evrópu. Reglurnar voru settar voru að frumkvæði Evrópusambandsins og birtar 
í september 2018.4

Með þingsályktunartillögu þeirri sem hér er til umfjöllunar er boðuð aukin áhersla á 
málefnasvið sem varðar vernd almennings gegn ofbeldi og afleiðingum þess og brýnt er að 
sinna með fræðslu og forvörnum að mati fjölmiðlanefndar. Fjölmiðlanefnd fagnar því og tekur 
undir sjónarmið um að leggja þurfi aukna áherslu á fræðslu barna, ungmenna og fullorðinna á 
þessu sviði, m.a. með það að markmiði að stuðla að vitundarvakningu um haturstal og skaðleg 
áhrif þess á tjáningarfrelsið. Að mati nefndarinnar er mikilvægt að samhliða aðgerðum gegn 
haturstali og afleiðingum þess verði sjónarmiðum um lögbundinn rétt til tjáningarfrelsis, sem 
er á meðal mikilvægustu mannréttinda í lýðræðissamfélögum, haldið á lofti. Fjölmiðlanefnd er 
reiðubúin til samstarfs og ráðgjafar um framangreint við hverja þá aðila sem að verkefninu 
kunna að koma.

Loks telur fjölmiðlanefnd nauðsynlegt að gert verði ráð fyrir nægum fjárveitingum til að 
tryggja að ísland verð í fararbroddi þegar kemur að aðgerðum gegn ofbeldi í samfélaginu og 
hvernig tekist er á við afleiðingar þess en það er meginviðfangsefni þingsályktunarinnar. í Ijósi 
þess hversu mikilvægt það er að sporna gegn haturstali og hvers konar öðru ofbeldi með ólíkum 
og fjölbreyttum leiðum í lýðræðisríkjum telur nefndin að sú fjárhæð sem setja á í verkefnið 
(tvær milljónir á ári, fyrstu þrjú árin, og ein milljón fjórða árið) muni ekki duga til að ná þeim 
markmiðum sem stefnt er að. Með tveggja milljóna fjárveitingum á ári í þrjú ár verði örðugt að 
koma á markvissri fræðslu og forvörnum, stuðla að heildstæðri umgjörð um meðferð 
ofbeldismála og stuðla að því að þolendur ofbeldis hafl greiðan aðgang að upplýsingum, 
þjónustu og úrræðum í kjölfar ofbeldis, eins og stefnt er að.

4 EU Code o f  Practice on D isinform ation, september 2018. Sótt 10. janúar 2018 a f  <https://ec.europa.eu/digital- 
single-m arket/en/news/code-practice-disinform ation>
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Fyrir hönd fjölmiðlanefndar,
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