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Umsögn félagsins BDSM á Íslandi um frumvarp til laga um breytingu á almennum 
hegningarlögum, nr. 19/1940, með síðari breytingum (þrenging ákvæðis um hatursorðræðu), 
þskj. 896, 543. mál.

Félagið BDSM á Íslandi, sem er opinber málsvari fólks með BDSM-hneigðir á Íslandi, vill koma 
á framfæri athugasemdum við frumvarp um þrengingu ákvæðis um hatursorðræðu. Í frumvarpinu 
er lagt til að gildissvið 233. gr. hegningarlaga verði þrengt á þann hátt að orðræðan sem um ræðir 
verði að hvetja til eða kynda undir hatri, ofbeldi eða mismunun til að teljast saknæm.

Við í BDSM á Íslandi efumst um að þrengingin skerpi á nokkurn hátt á túlkun á saknæmi þegar 
kemur að meintum meiðandi ummælum. Við teljum að þvert á móti flæki breytingin lögin að 
óþörfu. Öll þau ummæli sem myndu falla undir 233. grein í núverandi löggjöf eru þess eðlis að 
kynda undir hatri, ofbeldi og mismunun, jafnvel þó slíkt sé ekki tiltekið sérstaklega eða 
bókstaflegar leiðbeiningar gefnar. Andstyggileg ummæli sem beint er gegn jaðarsettum hópum eru 
alltaf til þess fallin að viðhalda jaðarsetningu og réttlæta útskúfun og fordóma. Þegar slíkt fær að 
viðgangast verður almenningur ónæmur fyrir ranglætinu og fer að líta á það sem sjálfsagðan hlut 
eða lögmál (Soral, Bilewicz og Winiewski, 2017).

BDSM-fólk tilheyrir hinsegin samfélaginu, er oft á tíðum hinsegin á fleiri en einn hátt og upplifir 
gjarnan margþætta fordóma, bæði á grundvelli kynferðislegrar tjáningar sinnar og hneigðar. Það 
stendur höllum fæti í forræðismálum og hneigðir þess hafa verið notaðar gegn þeim í dómsmálum. 
Þetta er afar viðkvæmur hópur sem upplifir margþætta jaðarsetningu og tilheyrandi ofbeldi. 
Samkvæmt könnun á vegum bandarísku samtakanna The National Coalition for Sexual Freedom 
(NCSF) hafa 36% aðspurðra BDSM-iðkenda orðið fyrir einhverskonar aðkasti og/eða ofbeldi 
sökum hneigðar sinnar. Þar af hafa 87% orðið fyrir hatursfullri orðræðu eða hótunum og 25% 
orðið fyrir líkamlegu ofbeldi. Þegar hatursfull orðræða gegn hinsegin fólki fær að standa óáreitt er 
það merki um að samfélagið standi ekki með því. Það verður til þess að BDSM-fólk og annað 
hinsegin fólk þorir síður að leita réttar síns, auk þess sem það veldur óöryggi og vanlíðan. Þetta 
gildir bæði í samfélaginu sem heild en ekki síður innan örsamfélaga líkt og vinnustaða (Meeker, 
2013).

Takmarkanir á tjáningarfrelsi eru alltaf vandmeðfarnar. Skaðinn, sem niðrandi ummæli sem beint 
er gegn viðkvæmum hópum getur valdið, ætti að vega þyngra á vogarskálum en réttur 
einstaklings til að viðhafa slík ummæli óátalið. Löggjöfin verður fyrst og fremst að tryggja rétt 
þegnanna til að gagnrýna valdhafa en ekki þau vafasömu réttindi fólks að níða niður samborgara 
sína.



Hatursorðræða er til þess fallin að halda niðri þeim hópum sem hatrið eða fyrirlitningin beinist 
gegn. Skilaboðin til samfélagsins eru að viðkomandi hópur sé á einhvern hátt ómarktækur eða 
hreinlega óæskilegur. Afleiðingarnar eru að einstaklingar innan þess hóps eru ólíklegri en ella til 
að þora að tjá sig í opinberri umræðu og má færa fyrir því rök að hatursorðræðan sem slík sé 
skerðing á tjáningarfrelsi annarra. Orðræðu verður alltaf að skoða í samhengi og ekki er hægt að 
útbúa lagalega mælistiku sem tiltekur nákvæmlega hvað má segja og hvað ekki. Það skiptir 
verulegu máli að huga að því hvort og þá á hvaða hátt valdaójafnvægi sé til staðar þegar einhver 
einn hefur í frammi hatursfull ummæli um annan.

Hatursorðræða veldur ofbeldi. Það hefur sannað sig aftur og aftur, nú síðast með hrottalegri árás 
á múslima á Nýja-Sjálandi. Þegar einstaklingur elur með sér hugmyndir um slík voðaverk geta 
jafnvel smávægileg niðrandi ummæli, sem eru samþykkt með þögn samfélagsins, orðið til þess 
að sannfæra viðkomandi um réttmæti hugmynda sinna með hræðilegum afleiðingum.

Allar breytingar á lögum um hatursorðræðu ættu að snúa að því að vernda jaðarhópa betur en nú 
er gert en ekki draga úr vernd þeirra.
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