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í HNOTSKURN
o Það er óþarfi að auka vernd tjáningarfrelsis á kostnað verndar m innih lutahópa. Það hallar frekar á

þá hópa sem verða fy r ir  hatursorðræ ðu en hina hliðina í íslensku samfélagi. 
o Ekki æ tti að þinda grófle ika orðræ ðu í ákvæði um hatursorðræ ðu, gró fle ik i á að vera m at dóm stóla

hverju sinni.
o Hatursorðræ ða kyndir a llta f undir hatri, m ismunun og ofþeldi.
o Hatursorðræ ða hefur a lvarlegar og raunverulegar afleiðingar fy rir einstaklinga, m innih lutahópa og

samfélagið í heild.
o Frum varpið gengur á frelsi m innihlutahópa og m innkar refsivernd þeirra gegn hatursorðræ ðu, án

sýnilegrar aðkallandi þarfar. 
o Á tím um  þar sem hatur gegn jaðarsettum  hópum fer stigvaxandi í löndunum í kringum  okkur þer

fyrirhuguð þrenging þessa ákvæðis v o tt um áþyrgðarleysi gagnvart ö ryggi m innihlutahópa. 
o Við gerum  alvarlegar athugasem dir við það að Hæ staréttardóm ar sem féllu árið 2017 um

hatursorðræ ðu gegn hinsegin fó lki séu sérstaklega tekn ir fy rir í gre inargerð sem dæmi um dóma 
sem ekki myndu falla samkvæ m t fyrirhuguðum  lögum. 

o Frum varpið gengur þeint gegn stjórnarsáttm ála ríkisstjórnarinnar um að ísland verði leiðandi í
málefnum hinsegin fó lks á heimsvísu.

Samtökunum ‘78 hefur boris t til umsagnar frum varp  til laga um breytingu á almennum hegningarlögum , 
nr. 19/1940, með síðari breytingum  (þrenging ákvæðis um hatursorðræ ðu). Núverandi ákvæði um 
hatursorðræ ðu (233. gr. a almennra hegningarlaga) er svo hljóðandi: Hver sem opinberlega hæ ðist að, 
rógber, smánar eða ógnar m anni eða hóp i manna með ummæ lum eða annars konar tjáningu, svo sem með 
m yndum  eða táknum, vegna þjóðernis, litarháttar, kynþáttar, trúarbragða, kynhneigðar eða kynvitundar, 
eða b re ið ir s lík t út, skal sæta sektum  eða fangelsi a llt að 2 árum. Frum varpið sem hér er til umræðu bæ tir 
e ftirfarandi klausu við ákvæ ðið og þrengir þannig gild issvið þess: enda sé háttsem in til þess fallin að hvetja 
til eða kynda undir hatri, o fbe ld i eða mismunun.

Samtökin ‘78 lýsa y fir  eindreginni andstöðu við þessa breytingu.

Við erum ósammála því að nauðsynlegt sé að auka vernd tjáningarfrelsis hér á landi en í frum varp inu segir 
að það sé m eginm arkm ið breytingarinnar. Jafnvæ gið milli þess að vernda tjáningarfre lsi e instaklings og 
um leið vernda aðra einstaklinga fy rir skaðlegum áhrifum  þeirrar tján ingar er vandfund ið  og við sem 
samfélag þurfum  sífellt að vera vakandi fy rir því að gæta að því hvar sú lína liggur. Engu að síður te ljum  
við Ijóst að í samfélagi okkar hallar frekar á síðarnefndu hliðina en þá fyrri; vernd þeirra sem verða fy rir 
skaðlegum áhrifum  hatursfu llrar orðræðu, sem er fy rs t og frem st fó lk  í jaðarstöðu, verður sífe llt meira 
aðkallandi og er m ikilvæ gara umhugsunarefni en aukin vernd tjáningarfrelsis. Um m ikilvæ gi þess að taka 
á hatursorðræ ðu með lögg jö f og afleiðingar hennar fy r ir  þá einstaklinga og hópa sem fy rir  henni verða má 
lesa í ítarlegri skýrslu M annréttindaskrifsto fu íslands frá árinu 2013.

I dóm afram kvæ m d hefur skapast hefð fy rir því að nota hugtakið hatursorðræ ða um það sem b rý tu r gegn 
233. gr. a. almennra hegningarlaga (sjá t.d. dóma Hæ staréttar í málum 577 og 415 árið 2017). Með 
fyrirhugaðri b reytingu á ákvæðinu má því ætla að inntak hugtaksins í dóm sm eðferð þreng ist að sama 
skapi. Orðræða yrði þá að fela í sér ákveðinn grófle ika og skilgreind áhrif, þ.e. að hvetja sannanlega og
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ó tv íræ tt til ofbeldis, haturs eða mismununar, til að te ljast hatursorðræ ða. Þetta te ljum  við m jög 
varhugaverða breytingu. í fyrsta lagi te ljum  við ekki ré tt að binda grófle ika í lagaákvæðið heldur á það að 
okkar mati að vera í höndum dóm stóla að leggja m at á það hverju sinni hvað te ls t hatursorðræ ða skv. 233. 
gr. a. í öðru lagi áréttum  við að hatursorðræ ða - þ.e. að hæðast opinberlega að, rógbera, smána eða ógna 
fó lki á grundvelli þess að það tilheyri jaðarsettum  hópum - hvetur í raun a llta f til eða kyndir undir hatri, 
m ismunun og o fbeld i. Þessi v iðb ó t er þess vegna efnislega ó þö rf og tilgangur frum varpsins v irð is t 
e infaldlega vera sá að víkka út heim ild ir fó lks til þess að svívirða m innih lutahópa á opinberum  vettvangi. 
Þrengja á ákvæ ðið þ rá tt fy r ir  að núverandi lög um hatursorðræ ðu stangist ekki á við tjáningarfrelsisákvæ ði 
10. gr. m annréttindasáttm ála Evrópu og þ rá tt fy r ir  að þetta  frum varp  muni minnka refsivernd 
m innih lutahópa gagnvart hatursorðræ ðu.

TJÁNINGARFRELSI OG HATURSORÐRÆ ÐA
M annréttindadóm stó ll Evrópu hefur bent á það að um burðarlyndi og virð ing fy r ir  ja fn ré tti og mannlegri 
reisn eru g rundvö llu r opinna lýðræðissamfélaga. Þess vegna geti ekki aðeins verið réttlæ tan leg t, heldur 
nauðsynlegt að takmarka orðræ ðu sem d re ifir eða hvetur til haturs byggðu á umburðarleysi. í Ijósi þessa 
hefur verið  samstaða um að tjáningarfre lsinu þurfi að setja skorður til þess að vernda frelsi og öryggi 
m innihlutahópa. Lagasetning verður vissulega að leita jafnvæ gis milli tjáningarfrelsis annars vegar og 
friðhelg i einkalífs hins vegar. En líkt og gengist er við í greinargerð með frum varp inu bendir ekkert til þess 
að það jafnvæ gi sem þegar hefur verið kom ið á með núgildandi ákvæði um hatursorðræ ðu stangist á við 
a lþ jóðaskuldbindingar eða gangi óþarflega nærri tjáningarfrelsinu.

Haturstjáning er o fbe ld i og gengur á frelsi m innihlutahópa til þess að lifa lífinu óáre ittir. Hún verður einnig 
til þess að fó lk  sem tilheyrir jaðarsettum  hópum dregur sig í hlé í op inberri umræðu og þáttöku  í 
samfélaginu. Hatursorðræ ða gengur þar með óbe in t gegn tjáningarfre lsi þeirra. Á meðan hatur sem bygg ir 
á fordóm um  gegn m innih lutahópum  eykst í löndunum  í kringum  okkur, sbr. mikla aukningu hatursglæ pa 
undanfarin ár í Bandaríkjunum og Bretlandi, telja Samtökin ‘78 gjörsam lega ábyrgðarlaust að þrengja 
ákvæði um hatursorðræ ðu. Nú er a ftu r á m óti tím inn til þess að standa vörð um ré ttind i m innihlutahópa. 
Því liggur beinast við að bæta fle iri hópum jaðarsetts fólks (sbr. fö tluðu  fó lk i) í upptaln ingu ákvæðisins í 
stað þess að þrengja það með þeim hæ tti sem hér er fyrirhugað.

HATURORÐRÆ ÐA HEFUR ALVÖRU AFLEIÐINGAR
I greinargerð frum varpsins eru afleiðingar hatursorðræ ðu setta r til hliðar, líkt og þær skipti ekki máli í 
samhengi við lög sem sett eru til verndar m innih lutahópum , og hin m ikilvæ ga skýrsla 
M annréttindaskrifstofu íslands um hatursorðræ ðu frá 2013 er hunsuð. M ikilvæ gt er að hafa í huga að 
v iðbrögð m innih lutahópa við hatursorðræ ðu snúast ekki um það að fó lk  móðgist, heldur upplifa  þau með 
ré ttu  að örygg i þeirra sé ógnað.

Hatursorðræ ða hefur a lvarlegar og áþreifanlegar afleiðingar bæði fy r ir  m innih lutahópa í heild og 
einstaklinga innan þeirra (Mullen og Smyth, 2004). Rannsóknir sýna að það e itt að lesa hatursummæ li 
nógu o ft leiðir til þess að einstaklingar sem standa utan hópsins sem er svív irtur hæ tta að kippa sér upp 
við hatrið sem í ummæ lunum felst. Svokölluð ónæ ming (e. desensitization) á sér stað. Hatursorðræ ða leiðir 
þannig til þess að fó lk  finnur til minni samkenndar með hópnum sem um er ræ tt á hatursfullan hátt og 
fo rdóm ar þeirra gagnvart hópnum aukast (Soral, B ilew icz og W iniewski, 2017). Ö ryggi jaðarsettra hópa er 
því augljóslega ógnað þegar hatursorðræ ða fæ r að þrífast á opinberum  vettvang i. Ljóst er að ekki þarf 
beinlínis að hvetja til ofbe ld is með ummæ lunum til þess að o fbe ld i aukist í k jö lfar þeirra.
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HINSEGIN FÓLK OG 233. GR. A  ALMENNRA HEGNINGARLAGA
Samtökin ‘78 börðust á sínum tíma fy rir  því að ákveðnum breytum , og þar með hópum innan hinsegin 
samfélagsins, yrði bæ tt við ákvæðið, b-©- að hatursorðræ ða á grundvelli kynhneigðar (1996) og 
kynvitundar (2014) skyldi gerð refsiverð. Árið  2015 tóku Samtökin síðan þá ákvörðun að kæra ákveðna 
einstaklinga fy rir hatursorðræ ðu e ftir að sérstaklega skaðleg umræða fó r fram  á opinberum  ve ttvang i í 
tengslum  við hinsegin fræðslu í grunnskólum  Hafnarfjarðar. Á rið  2017 féllu tve ir dóm ar í Hæ starétti þar 
sem einstaklingar voru dæ m dir sekir um hatursorðræ ðu gegn hinsegin fó lki. Þau ummæli sem sakfellt var 
fy rir voru m jög gróf, lýstu hatri á hinsegin fó lk i og bendluðu bað, í öðru tilfe llinu , við barnaníð.

Sérstaklega er tekið  fram  í gre inargerð frum varpsins sem hér um ræ ðir að um v iðbrögð við þessum tve im ur 
dóm um  sé að ræða og að samkvæ m t b reyttum  lögum hefðu fy rrne fnd ir einstaklingar líklega ekki verið 
dæ m dir fy r ir  hatursorðræ ðu. Rétt er að taka fram  að tengsl hafa fund ist á milli hatursorðræ ðu og 
sjálfsvígstíðni innan þeirra hópa sem fy rir  hatrinu verða (Mullen og Smyth, 2004). Þegar litið  er til þess að 
íslensk hinsegin ungmenni eru nú þegar í aukinni sjálfsvígshæ ttu m iðað við jafnaldra sína skýtur skökku 
við að þessi þrenging á ákvæðinu skuli lögð til í beinu samhengi við dóma um hatursorðræ ðu í garð 
hinsegin fólks.

Með fyrirhugaðri breytingu á ákvæðinu lítum við svo á að stjó rnvöld  gefi í raun skotleyfi á m innih lutahópa 
í op inberri umræðu. Ekki er Ijóst hvaða hagsmuni íslenska ríkið hefur af bví að auka vernd fó lks sem velur 
að spýja hatri y fir m innih lutahópa á opinberum  vettvang i, en Ijóst er að bað gengur beint gegn m arkm iðum 
ríkisstjórnarinnar um að verða „í frem stu röð í málefnum hinsegin fólks". Samtökin ‘78 lýsa þess vegna y fir 
eindreginni andstöðu við frum varp ið.

Fyrir hönd Samtakanna ‘78,

Form aður Samtakanna ‘78
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