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STOFNAÐ 1897

UMSÖGN BLAÐAMANNAFÉLAGS ÍSLANDS UM DRÖG AÐ ÞINGSÁLYKTUNARTILLÖGU 
STJÓRNVALDA UM AÐGERÐAÁÆTLUN GEGN HATURSORÐRÆÐU 2023-2026

ÁlyktunardröRin er að finna í Samráðsgátt.

Blaðamannafélag íslands gerir eftirfarandi athugasemdir við framkomin drög að 
þingsályktunartillögu frá forsætisráðherra um aðgerðaáætlun gegn hatursorðræðu:

1. Við þá almennu upptalningu á lagaákvæðum sem nú gilda hér á landi varðandi 
hatursoðræðu og finna má í áttundu málsgrein greinargerðarinnar sem fylgir 
ályktunartillögunni vill BÍ vekja athygli á lokasetningu þeirrar málsgreinar: „Framangreint 
ákvæði laga um fjölmiðla tekur ekki til hefðbundinnar gagnrýni, skoðanaágreinings eða 
stjórnmálaumræðu í fjölmiðlum." Félagið telur mikilvægt að þetta sé áréttað, þ.e. að 
lagaákvæði til varnar hatursorðræðu hamli ekki eðlilegu tjáningarfrelsi og 
skoðanaskiptum í opinberri umræðu Í frjálsu lýðræðissamfélagi.

2. Um 4. aðgerð áætlunarinnar - endurmat á þeirri útvíkkun á skilgreiningu refsiverðrar 
hatursorðræðu sem fólst í gildistöku laga nr. 29/2022 sem samþykkt voru af Alþingi 1. 
júní 2022 - vill BÍ árétta að í þeirri vinnu sé tilhlýðilegt tillit tekið til mikilvægis 
tjáningarfrelsisins við mat á beitingu þessara breyttu lagaákvæða.

3. Um 9. aðgerð aðgerðaáætlunarinnar, uppfærslu ákvæða um fjölmiðla er varðar 
hatursorðræðu sem leiðir af innleiðingu tilskipunar ESB nr. 2018/1808, er þess getið í 
greinargerð „að tilgangurinn með innleiðingu tilskipunarinnar er að uppfæra ýmis atriði í 
lögum um fjölmiðla nr. 38/2011, ekki eingöngu ákvæðið er varðar hatursorðræðu." 
Blaðamannafélagið gerir ekki athugasemd við þessa uppfærslu lagaákvæða um fjölmiðla 
og hatursorðræðu, en áréttar mikilvægi þess að vandað sé til verka við innleiðingu 
Evrópureglna sem þessara, og þess sé sérstaklega gætt að við innleiðinguna í íslensk lög 
sé ekki gengið lengra í að takmarka tjáningarfrelsið en inntak Evrópureglnanna gefur 
tilefni til.

4. Loks fagnar BÍ því að í aðgerðaáætlun stjórnvalda sé gert ráð fyrir „samtali við fjölmiðla 
um hatursorðræðu í tengslum við tjáningafrelsi og lýðræði og [að] auka þekkingu um 
hatursorðræðu" (13. aðgerð áætlunarinnar). Slíkt samtal er að mati BÍ vissulega til þess 
fallið að auka þekkingu um hvernig unnt er að sporna gegn hatursorðræðu og stuðla 
þannig að þróun til hins betra fyrir samfélagið allt. Félagið telur slíka samræðu lykilatriði í 
að þróa framkvæmd laga og reglna gegn hatursorðræðu þannig að hún setji ekki 
óeðlilegar hömlur á eðlilega opinbera umræðu í frjálsu lýðræðissamfélagi.

Fyrir hönd Blaðamannafélags íslands,

Sigríður Dögg Auðunsdóttir, formaður.
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