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Efni: Umsögn um Stjórnartillögu til þingsályktunar-443.mál. Um að efla íslensku sem opinbert mál 
á íslandi

Inngangur

Þetta er viðamikil þingsályktun um mikilvægt og brýnt efni, sem er verndun og efling íslenskunnar.

Lítil og viðkvæm menningar- og málsvæði eiga litlar sem varnir gegn ágengni menningarefnis sem 
flæðir yfir veröldina á áður óþekktum hraða og magni?: Upplýsingar, samskipti og afþreying sem 
hefur breiða alþjóðlega menningarlega skýrskotun er að móta nýja kynslóð hraðar en okkar fámenna 
og lágstemmda umhverfi nær að fylgja.

Verðmætin í okkar örtungumáli er gríðarlegt, tungumálið er fyrsta verkfærið sem við listamenn 
grípum til óháð greinum, að hafa vald á því að skýra og greina dýpt og innihald flókinna hugsana og 
hugmynda, hvort sem verkefnið er skáldskapur, myndlist eða tónlist, er forsenda skapandi samskipta. 
Þjóð sem missir tökin á skáldskapnum í tungumáli sínu missir hæfileikann til að þroskast, glatar 
verkfæri sínu til að eiga skapandi samskipti. Þetta erfyrsta og mikilvægasta hlutverktungumáls.

Við söknum því þess vegna að í þessari þingsályktun skuli lögð jafnlítil áhersla á hinn skapandi þátt 
tungumálsins og menningarhlutverk þess og raun ber vitni. Það eru vissulega mörg og mikilvæg 
verkefni í þessari greinagerð en menningarhlutur þingsályktunarinnar er afar rýr.
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íslenskukennsla

í kaflanum um íslenskukennslu er ekkert að finna um skapandi kennslu eða listgreinar. í 
greinagerðinni stendur "Gefa skal nemendum ríkuleg tækifæri til að tjá sig í ræðu og riti á fjölbreyttan 
hátt og leggja sérstaka áherslu á hugtakaskilning og fagorðaforða á íslensku. Sérstaklega skal leggja 
áherslu á að nemendur tileinki sér fagorðaforða á íslensku í starfsnámi og háskólanámi og geti tjáð 
sig um eigin sérsvið á íslensku." Gott og vel, eflaust er mikilvægt að ná tökum á þessu, en til þess að 
hver kynslóð eignist einstaklinga sem búa yfir færni í íþróttinni íslensku, þarf meiri áherslu á 
listkennslu almennt ( skólum, sem ýtir undir að börn og ungmenni tileinki sér íslensku frekar sem 
tjáningartæki -  í gegnum kvikmyndagerð, tónlist og textagerð, leiklist, skapandi skrif og auðvitað alla 
þá hugmyndavinnu sem þessi sköpun krefst og eykur þannig málvitund og frjóa hugsun.

Tónlist og textagerð

Tónlist og textagerð fær ekkert pláss í þessari greinagerð. Sem er sérstakt í Ijósi þess að tónlist og 
textar eru líklega einn mesti áhirfavaldur í menningu ungs fólks. í textagerð er einkum stólað á 
heppni, það er enginn stuðningur við hana, ef hún er hipp og kúl þá stundina detta inn góðir textar. 
Það er einkennilegt? (svo lítið sérstakt) hve skeytingarlaus við erum á þessu sviði, eigandi svona ríka 
hefð í kvæðagerð. Textagerð er einnig algjörlega útundan í öllum tónlistarstyrkjum, og virðist sem sé 
litið á hana sem eins konar viðhengi við tónlistina, á borð við hljóðfærakaup. Við þurfum að stofna til 
verkefna eða setja áherslu á textagerð í dægurmenningu.

Kvikmyndir og sjónvarpsþáttagerð.

Kvikmyndir og leikið sjónvarpsefni er, ásamt tónlistinni, áhrifaríkasti áhrifavaldur í samtímamenningu 
ungs fólks. í ályktuninni er eingöngu talað um hlut RÚV sem þátttakenda í framleiðslu á 
sjónvarpsefni. Því fylgir hins vegar ekkert aukið fjármagn, og því Ijóst að aukinn þátt RÚV í framleiðslu 
sjónvarpsefnis er tekinn af öðru dagskráefni. BÍL hefur tekið undir málflutning fagfélaga í 
kvikmyndageiranum að stofna ætti sérstakan sjóð til að fjármagna framleiðslu leikins sjónvarpsefnis, 
óháð því fyrir hvaða sjónvarpsstöð efnið er framleitt. Að draga þetta fjármagn úr annarri starfsemi 
RÚV kemur sjálfkrafa niður á annarri dagskrárgerð, sem ekki má við meiri niðurskurði, enda löngu 
komið inn að beini. Til að mynda er starfsemi Útvarpsleikhússins ekki svipur hjá sjón. Útvarpsleikhúsið 
var í eina tíð hið raunverulega alþýðuleikhús, sem flutti leikið efni vikulega, aðgengilegt öllum 
landsmönnum. Almennt má verulega bæta í stuðning við kvikmyndagerð svo við eignumst 
raunverulega framleiðslu á menningarefni sem speglar íslenskan veruleika og fæst við samtímann 
með sömu vopnum og sú afþreyging sem við keppum við á alþjóðlegum markaði.

Þýðingar á sjónvarps- og kvikmyndaefni fyrir börn er annað sem ekki ekki minnst í ályktuninni. Það 
þarf að stórefla nýjar þýðingar og auka aðgengi að eldri þýðingum. Það er ólíðandi að börn hafi ekki 
auðvelt aðgengi að vönduðum þýðingum og talsetningum sem þegar þegar hafa verið gerðar, t.d. 
gegnum efnisveitur. Hvolpasveitin og Læmingjarnir eru því miður ekki nægilega öflugir útverðir 
íslenskrartungu til framtíðar.
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Bókaútgáfa og skáldskapur

Bókafrumvarpið sem BÍL hefur fjallað um er í sjálfu sér fagnaðarefni. En það eru nokkur atriði sem 
standa út af í framkvæmd til eflingar bókmenntum og skáldskap. Að sjálfsögðu er þar fyrst að telja 
afkomu listamanna almennt og starflaunasjóðina, sem eru mjög aðþrengdir og BÍL þreytist ekki á að 
nefna. En nokkrum atriðum má kippa í liðinn nú þegar með litlum tilkostnaði. Þar má til dæmis nefna 
rafbókavæðingu bókasafna og aðgengi almennings að bókmenntum gegn hóflegu gjaldi. Þetta myndi 
væntanlega gagnast best þeim hópi sem þessi umræða beinist að og er helsti notandi rafrænna 
samskipta og afþreygingar. Aftur er tilefni til að nefna skáldskap og skapandi nálgun á íslensku í 
skólakerfinu.

Fyrst bókasöfnin ber á góma, má enn og aftur leggja til að leggja af þá misnotkun og í raun broti á 
höfundarétti gagnvart höfundum kvikmynda og sjónvarpsefnis, en á bókasöfnum landsins er 
kvikmyndaefni lánað eða leigt út án þess að höfundarnir njóti réttmætra greiðslna, á borð við 
bókahöfunda. Benda má á að á öllum hinum Norðurlöndunum gilda sömu reglur um útlán á 
kvikmyndaefni og bókum og kvikmyndahöfundum eru því tryggðar sanngjarnar greiðslur fyrir afnot á 
verkum þeirra. Það er alvarlegt mál að hið opinbera skuli samþykkja og í raun standa fyrir broti á 
höfundarétti og mál til komið að lagfæra það.

Megininntak okkar, eins og sjá má í þessari umsögn, er að við áttum okkur á því að framtíð

við höldum áfram að þjálfa ungt fólk í að umgangst málið sem opinn og óendanlegan akur túlkunar 
og sköpunar, svo við eignumst í hverri kynslóð afbuðrafólk í íþróttinni íslensku.

Vinsemd og virðing

Lokaorð

íslenskunnar felst í því að við umgöngumst hana sem skapandi verkfæri og líf hennar veltur á því að

E
Forseti Bandalags ísl. listamanna
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