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Undirritaður þakkar svar fjölmiðlanefndar dags. 14. mars 2019 við
fyrirspurn félagsins dags. 2. mars 2019 varðandi gildissvið 26. gr.
fjölmiðlalaga í ljósi breytinga sem gerðar voru á 3. mgr. 11. gr. með
breytingu á fjölmiðlalögum nr. 54/2013 (eignarhald og endurbætur).
Í níu síðna ítarlegu svari nefndarinnar tekst þó nefndinni einhvern
veginn ekki að svara því beint sem um er spurt, þ.e.a.s. „hvaða
hlutlæg kennimörk fjölmiðlanefnd hefur til viðmiðunar þegar hún
ákveður að taka til meðferðar efni sem birst hefur í íslenskum
fjölmiðlum og birta álit sitt þar að lútandi og hvaða formkröfur eru
gerðar til kæra sem nefndinni berast að öðru leyti en leiða má af
lögunum og 3. og 4. gr. starfsreglna nefndarinnar, sem settar voru
áður en ofangreind lagabreyting var gerð.”
Ef reynt er að ráða í svar nefndarinnar má ef til vill draga eftirfarandi
ályktanir:
a)
Að fjölmiðlanefnd sé „skylt samkvæmt stjórnsýslulögunum að
taka til athugunar og eftir atvikum efnislegrar meðferðar öll
(leturbreyting mín) þau erindi sem nefndinni berast og heyra undir
gildissvið laga um fjölmiðla.“ (bls. 2)
b)
Nefndin hefur ekki átt frumkvæði að því að fjalla um meint brot
á 26. gr. lagana um lýðræðislegar grundvallarreglur, hvað sem verður
í framtíðinni. (bls. 2)
c)
„Hver sem er getur borið fyrir sig 26. gr. laga um fjölmiðla og
fjölmiðlaveitan sem slík ber ábyrgð samkvæmt lagareglunni. Álit og
ákvarðanir fjölmiðlanefndar bera það með sér að einungis hluti
erinda þeirra sem borist hafa nefndinni varða einstaklingsbundin
lögvarin réttindi þeirra sem eiga hagsmuni (sic) að gæta.” (bls. 7)

Samkvæmt þessu og 3. og 4. gr. starfsreglna nefndarinnar virðist
svo að hver sem er geti kært hvaða efni sem er og birst hefur í
íslenskum fjölmiðlum til nefndarinnar og nefndinni sé skylt að taka
það fyrir. Enginn áskilnaður er um aðild eða tímamörk á birtingu svo
dæmi séu tekin. Það er auðvitað ótæk niðurstaða og vandséð
hvernig það leiðir sjálfkrafa af rannsóknarreglu eða jafnræðisreglu
stjórnsýslulaga. Samanburður á siðareglum Blaðamannafélags
Íslands og ítarlegum vinnureglum siðanefndarinnar annars vegar og
26. grein laganna um lýðræðislegar grundvallarreglur, hins vegar,
verður sérkennilegur í ljósi þess að þessi lagagrein er
stefnuyfirlýsing um grundvallareglur í fjölmiðlun. Slíkur samanburður
er á engan hátt viðeigandi, enda segir orðrétt í nefndaráliti meirihluta
menntamálanefndar sem minnihlutinn tók undir þegar frumvarp um
fjölmiðla varð að lögum „að ákvæðið um lýðræðislegar
grundvallarreglur beri að túlka sem stefnuyfirlýsingu um
grundvallarreglur í fjölmiðlun en ekki sé með því ætlunin að setja
tjáningarfrelsi íslenskra fjölmiðla auknar skorður.” Íþyngjandi og
óeðlilegar skorður á táningafrelsið eru hins vegar reistar ef
stjórnsýslunefnd á vegum framkvæmdavaldsins hyggst yfirfara og
krefja blaðamenn upplýsinga og gagna um fréttamat þeirra og
dagleg vinnubrögð á grundvelli ábendinga frá Pétri og Páli í stað
þess að slíku sé einfaldlega vísað til siðanefndar BÍ eða dómstóla.
Af ofangreindu má vera ljóst að fjölmiðlanefnd er komin langt út fyrir
valdsvið sitt varðandi þau erindi sem henni hafa borist og hún hefur
kosið að láta sig varða. Það er einboðið að fulltrúar
Blaðamannafélags Íslands geta ekki tekið þátt í starfi
fjölmiðlanefndar meðan nefndin er á þessari óheillabraut. Félagið
mun jafnframt að gefnu tilefni beina því til félagsmanna sinna að þeir
íhugi hvort erindi frá fjölmiðlanefnd varðandi 26. grein laga um
lýðræðislegar grundvallareglur þarfnist svars í ljósi þeirra
lögskýringagagna sem að framan greinir og finna má meðal annars í
greinargerð og nefndaráliti meirihluta og minnihluta
menntamálanefndar þegar frumvarp um fjölmiðla varð að lögum.
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