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Umsögn um frumvarp til breytinga á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940, með 
síðari breytingum (afnám banns við klámi).

Undirrituð fagnar því að þingmenn sjái ástæðu til að breyta gömlum og að einhverju leyti 
úreltum lögum um klám en þó alls ekki á þann hátt sem í breytingatillögunni er lögð fram. 
Stjórnvöld eru hér hvött til að hafna því að frumvarpið verði að lögum.

Það er sannarlega rétt að síðan lögin voru sett hefur margt breyst varðandi viðhorf til 
kynlífs og margt til hins betra. Það er þó ekki síður rétt að síðan lögin komu hefur aðgengi 
að klámi á netinu einnig orðið hömlulaust og birtist það m.a. óumbeðið víða þar sem börn 
og ungmenni eru á netinu. Það eru engar hindranir eða annað sem aðgreinir það efni sem 
sumir kalla vanilluklám eða erótík og það efni sem inniheldur ofbeldi, niðurlægingu, 
barnaníð og kynferðisofbeldi.
Margar stærstu klámsíðurnar bjóða almenningi að hlaða niður heimagerðum myndböndum 
og hafa birt þau án athugasemda þrátt fyrir að ítrekað hafi verið bent á að þar leynist 
gríðarlegt magn af kynferðisofbeldi, mansali og barnaníð. Í desember 2020 stöðvuðu bæði 
Visa og Mastercard greiðslur vegna auglýsinga og hótuðu að slíta samstarfi við Mindgeek 
sem á nokkrar stærstu klámsíður heims nema áðurnefnd myndskeið yrðu fjarlægð af síðum 
þeirra. Niðurstaða þess máls var að fyrirtækið fjarlægði um 10 milljónir myndskeiða. Í þeirri 
viku sem þetta átti sér stað fækkaði þeim myndskeiðum sem í boði voru á stærstu 
klámsíðunni, Pornhub t.d. úr 13,5 milljónum í 2,9 milljónir myndskeiða. 1 Í því frelsi sem 
þarna var gefið til að framleiða og dreifa eigin efni leyndist því langstærsti hluti efnisins 
ólöglegur og afar skaðlegur.

Því er haldið fram í frumvarpinu að birting og dreifing kláms hafi ekki skaðleg áhrif en þá er 
vert að íhuga hvaða merkingu þingmenn leggja í orðið skaðlegt. Því niðurstöður margra 
erlendra rannsókna benda til þess að óheft aðgengi að klámi hafi neikvæð áhrif á 
kynsvörun, sérstaklega ungra karla, á parsambönd og á viðhorf til kvenna og kvenréttinda.2 

1 https://www.pcmag.com/news/pornhub-purges-10-million-videos-after-losing-credit-card-support
2 https://www.yourbrainonporn.com/research/
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Stjórnvöld eru þvÍ hvött til að byrja á þvÍ að setja fjármagn í framkvæmd sambærilegra 
rannsókna á Íslandi og rýna í niðurstöður þeirra áður en farið er í það að afnema bann við 
framleiðslu og dreifingu á klámi.

Það er dapurlegt að sjá í frumvarpinu vantrú þingmanna á að hægt sé að vernda börn gegn 
aðgengi að klámi. Undirrituð hefur setið fundi sem fulltrúi Íslands í hópnum Age 
Verification3 með öðrum fulltrúum víða að úr heiminum sem hafa það að markmiði að 
hvetja stjórnvöld til að hindra aðgengi barna undir 18 ára að klámi. Í nokkrum löndum er 
vinnan komin vel á veg og verið er að skoða hvaða rafrænu hindranir hægt er að grípa til í 
þeim tilgangi að vernda börn gegn skaðlegum áhrifum kláms, enda telja fulltrúar landanna 
allra klám skaðlegt börnum og jafn mikilvægt að setja aldurstakmark á það eins og t.d. tóbak 
og áfengi.

Undirrituð hvetur stjórnvöld til að:
• setja fram skýrar skilgreiningar á því hvað telst vera erótík og hvað klám
• setja fjármagn í að rannsaka víðtæk áhrif kláms
• setja fjármagn í stuðning við þolendur klámiðnaðarins
• festa alhliða kynfræðslu í sessi í skólakerfinu
• leita leiða til að hindra óheft aðgengi barna að klámi
• hafna frumvarpi til breytinga á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940, með síðari 
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