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Saganet-Utvarp Saga ehf

Alþingi- nefndarsvið

Efni: Umsögn Utvarps Sögu um frumvarp til laga um breytingu á 
almennum hegningarlögum, nr. 19/1940, með síðari breytingum ( þrenging 
ákvæðis um hatursorðræðu), þskj. 896, 543. mál.

Útvarp Saga er sammála ákvæðum frumvarps til laga um breytingar á 
almennum hegningarlögum sem felur í sér þrengingu ákvæðis 233 gr. a, um 
hatursorðræðu og telur að þrenging ákvæðisins sé skref í rétta átt og til þess að 
vernda borgarana fyrir valdníðslu.

Útvarp Saga telur hinsvegar að ákvæði 233. gr. a eigi ekki rétt á sér og ætti að 
afnema úr lögum. Þar eru nokkrir hópar teknir út sem eiga að njóta sérstakrar 
réttarverndar og kallaðir minnihlutahópar. Aðrir hópar fólks sem ekki eru 
nefndir í umræddu ákvæði njóta ekki þeirrar réttarverndar eins og þeir sem 
pólitísk hafa verið valdir sem minnihlutahópar. Slík mismunun í lögum gengur 
gegn þeirri meginreglu að allir séu jafnir fyrir lögum.

Grundvöllur mannréttinda er byggður á jöfnum rétti allra til frelsis og til varnar 
þegnum hvers ríkis gagnvart valdníðslu stjórnvalda eða valdhafa.

Tjáningarfrelsi er varið í 73. gr. stjórnarskrá Íslands nr. 33/1944 en þar segir 
meðal annars að allir séu frjálsir skoðana sinna og sannfæringar. Hver maður 
eigi rétt á að láta í ljós hugsanir sínar, en verði að ábyrgjast þær fyrir dómi. 
Ritskoðun og aðrar sambærilegar tálmanir á tjáningarfrelsi má aldrei í lög leiða.

Það er mat Útvarps Sögu að núverandi lagagrein 233a í alm.hgl. 19/1940, hafi 
leitt til þess að færa íslenskum stjórnvöldum óeðlilega mikið vald til þess að 
ráðast að ákveðnum einstaklingum og lögaðilum sem hafa ekki verið 
stjórnvöldum að skapi. Verður ekki betur séð að þær ákvarðanir séu byggðar á 
pólitískum hvötum og þeirri þörf að þagga niður í ákveðnum þjóðfélagshópum 
eftir geðþótta íslenskra stjórnvalda á hverjum tíma. Slíkt verklag sem Útvarp 
Saga hefur mátt þola af hálfu íslenskra stjórnvalda og orðið vitni að á ekkert 
skylt við mannréttindavernd heldur er fremur í ætt við ofsafengna þörf til þess 
að beita valdníðslu í skjóli núverandi ákvæða 233 gr. a, í alm. hgl. 19/1940.



Í þessu sambandi má vitna í tilhæfulausar árásir þingmanns Pírata, Þórhildar 
Sunnu Ævarsdóttur er hún misnotaði ræðustól Alþingis þann 21. mars 2017, og 
sakaði Útvarp Sögu ranglega1 um að stunda hatursorðræðu2 Er þetta nefnt sem 
dæmi um pólitískt mat en ekki lögfræðilegt mat enda ekki til lögfræðileg 
skilgreining á hugtakinu hatur eða hatursorðræða. Þórhildur Sunna sagði 
jafnframt, í umrætt sinn, í ræðustól Alþingis” að hún og Christian Alund 
formaður nefndar um kynþáttafordóma og umburðarleysis ( ECRI) hafi átt 
samtal á fundi þar sem þau hafi verið sammála um að útvarpsstöðvar nytu ekki 
mannréttinda”. Vert er að benda á að lögaðilar njóta mannréttinda skv. 
mannréttindaákvæðum 71. gr. og 73. gr. stjskr. nr. 33/1944. 3

Útvarp Saga var sett á lista yfir þá íslensku aðila sem ECRI taldi að stunduðu 
hatursorðræðu gegn minnihlutahópum í febrúar 2017 án dóms og laga. Útvarp 
Saga frétti af málinu í fréttatíma RUV. Útvarp Saga fékk ekki andmælarétt eða 
nokkra möguleika á að halda uppi vörnum. Heimildir ECRI nefndarinnar 
byggðust á einkasamtölum við íslenska aðila sem ekki hefur mátt gefa upp 
hverjir eru en Þórhildur Sunna upplýsti um sjálfa sig í ræðustól Alþingis eins og 
áður segir.

Útvarp Saga hefur aldrei fengið kæru á sig vegna meintrar hatursorðræðu.

ECRI nefndin starfar á vegum Mannréttindanefndar Evrópuráðsins og vinnur að 
mannréttindamálum að nafninu til en beitir valdi sínu eftir þeirra eigin 
leikreglum undir merkjum mannréttinda. Það er því eindregin áskorun Útvarp 
Sögu að Alþingi beiti sér fyrir því að umrædd ákvæði 233.gr. a, alm. hgl. nr. 
19/1940 verði afnumin til þess að koma í veg fyrir misnotkun valdhafa á valdi 
sínu en þrenging á ákvæðinu eins og fram kemur í fyrirliggjandi frumvarpi er til 
bóta.

Frekari upplýsingar og álit er Útvarp Saga tilbúin að veita sé þess óskað. 

Reykjavík 20. mars 2019 

Arnþrúður Karlsdóttir útvarpsstjóri.

1 https://utvarpsaga.is/redist-ad-utvarpi-sogu-raedustol-althingis-og-vitnadi-i-tveggia-manna-tal/

2 https://eyjan.dv.is/eyjan/2017/03/22/utvarp-saga-segir-thingmann-pirata-radast-a-sig/

3 Mannréttindi lögaðila. Vernd lögaðila samkvæmt mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar. Eiríkur Jónsson. 
Bókaútgáfan CODEX, Reykjavík 2011.
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