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1 Inngangur 

Í nútíma samfélagi er stöðugt áreiti. Tækni og viðskiptahættir hafa breyst og bæst síðastliðin 

ár og er það yfirleitt talið til hagsbóta og skilvirkni. Ýmis álitaefni koma samt sem áður upp 

sem afleiðing af þessari þróun og eru þau ekki síst af lagalegum toga. Með aukinni skilvirkni 

og upplýsingaflæði eru gryfjurnar margar og verður að telja að vegið sé friðhelgi okkar og 

persónuvernd. Þó að réttur okkar sé að mörgu leyti varinn eru lög oft á tíðum ekki nægilega 

skýr og veita ekki nægilega vernd hvað þetta varðar. Fullorðnir einstaklingar hafa í flestum 

tilvikum dómgreind, þekkingu og þroska til þess að vara sig á ágangi og áróðri fjölmiðla en 

aftur á móti er einn þjóðfélagshópur sem oft gleymist í þessari umfjöllun, og það eru börnin. 

Börn hafa, eðli málsins samkvæmt ekki þessa eiginleika sem fullorðnir búa yfir og eru oft á 

tíðum mjög berskjölduð og eru meðtækilegri fyrir því upplýsingaflóði og áreiti sem fjölmiðlar 

senda út frá sér í allskyns formi.  

Í þessari ritgerð mun ég leitast við að varpa ljósi á rétt barna til friðhelgi 

einkalífs í skjóli frá áreiti fjölmiðla og markaðssetningar, og hvort rétturinn sé nægilega 

verndaður í lögum og stjórnvaldsfyrirmælum. Í öðrum kafla verður farið í inntak reglunnar 

um friðhelgi einkalífs, skilgreiningu hugtaksins barns og muninn á réttarstöðu barns og 

foreldra. Í þriðja kafla er stuttlega fjallað persónuvernd og tengsl hennar við friðhelgina. Í 

fjórða kafla er fjallað um fjölmiðla, hugtakið skýrt og þau lög og reglur sem við koma 

barnavernd og einnig alþjóðlegar reglur og siðareglur fjölmiðlafólks. Í fimmta kafla er farið 

yfir þau mál sem umboðsmaður barna hefur fjallað um og tekið fyrir í ársskýrslum sínum og í 

þeim fimmta verður farið yfir tvö nýleg mál sem komið hafa upp hvað varðar 

markaðssetningu og fjölmiðlun til barna. Í sjötta kafla farið yfir tvö nýleg mál sem komið 

hafa upp og varða friðhelgi einkalífs barna og í þeim sjöunda eru loks lokaorð þar sem farið 

verður yfir niðurstöður ritgerðar þessarar og ályktanir dregnar.  
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2 Friðhelgi einkalífs 

Meginreglan um friðhelgi einkalífs er lögfest í 71. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 

33/1944.
1
 Í 1. mgr. greinarinnar kemur fram að allir skuli njóta friðhelgi einkalífs, heimilis og 

fjölskyldu. Hugtakið einkalíf er mjög viðtækt og er í raun safnheiti yfir ýmis réttindi eins og 

t.d. fjölskyldu, heimili, bréfaskipti og einnig alls þess sem lýtur að persónulegum högum 

okkar.
2
 Hér eru um að ræða stjórnarskrárvarin mannréttindi sem varða það sem flestir telja 

vera hið allra heilagasta, þ.e. einkalífið, heimilið og fjölskylduna. Þó er talin vera heimild til 

þess að takmarka þessi réttindi og er þeim takmörkunum sérstaklega lýst í 2. og 3. mgr. 71. 

gr. stjskr. Í 2. mgr. er vikið að takmörkunum hvað varðar rannsóknar- og þvingunarráðstafanir 

lögreglu en í 3. mgr. er almenn regla sem heimilar takmörkun með sérstakri lagaheimild ef 

brýna nauðsyn ber til.
3
 Í greinargerð með frumvarpi breytingar á stjórnarskránni árið 1995 

kemur eftirfarandi fram: 

Með því að setja fram beina reglu um friðhelgi einkalífsins í 1. mgr. 9. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir 

að skylda hvíli á ríkinu til að forðast afskipti af einkalífi manna og persónulegum högum. Þetta er þó ekki 

nægilegt til þess að menn fái í reynd notið friðhelgi einkalífs því hættan á að slík friðhelgi sé rofin stafar 

ekki eingöngu frá ríkinu, heldur einnig frá öðrum einstaklingum og einkaaðilum. Af þessum sökum felur 

krafan um friðhelgi einkalífs ekki eingöngu í sér að ríkið gangi ekki á þennan rétt, heldur einnig að því sé 

skylt að setja reglur í löggjöf til verndar einstaklingunum í innbyrðis samskiptum þeirra.
4
 

 

Það er því ljóst að rétturinn til friðhelgi er mjög ríkur og sérstaka lagaheimild þarf til þess 

að takmarka hann á einhvern hátt. Kveðið er á um takmörkun á friðhelgi einkalífs í öðrum 

lögum, t.d. tollalögum, umferðarlögum, lögum um tekju- og eignaskatt, svo eitthvað sé nefnt. 

Ólíklegt er þó að reyni á slíka takmörkun hvað börn varðar.
5
 Liggur það í orðanna hljóðan að 

með orðalaginu ,,allir” er átt við bæði börn og fullorðna
6
 og ekki eru neinn sjáanlegur 

greinarmunur gerður á börnum og fullorðnum í ákvæðinu eða lögskýringagögnum tengdu því.   

Mannréttindasáttmáli Evrópu er alþjóðasamningur sem lögfestur er hér á landi og er að 

finna ákvæði um friðhelgi einkalífs í 8. gr. sáttmálans. Þar sem sáttmálinn hefur lagagildi hér 

á landi og mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar var breytt í kjölfar lögleiðingar hans 

svipar ákvæðinu mjög til 71. gr. stjskr. og hefur það samskonar inntak og hér á landi.  

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna er alþjóðlegur samningur sem viðurkennir 

mannréttindi barna. Barnasáttmálinn hefur þá sérstöðu að með honum voru í fyrsta sinn 

                                                        
1
 Hér eftir skammstafað stjskr. 

2
 Björg Thorarensen: Mannréttindi bls. 289. 

3
 Björg Thorarensen: Mannréttindi bls. 294. 

4
 Þskj. 389, 118. lögþ. 1994. 

5
 Friðhelgi einkalífs barna – Umboðsmaður barna bls. 10. 

6
 Friðhelgi einkalífs barna – Umboðsmaður barna bls. 5. 
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réttindi barna leidd í alþjóðalög. Ísland er aðili að Sameinuðu þjóðunum og er 

barnasáttmálinn þar af leiðandi skuldbindandi hér á landi.  

Þar sem sjónarhorn þessarar umfjöllunar snýr að friðhelgi einkalífs skal fyrst skoða það 

ákvæði sem það verndar, en það er 16. gr. sáttmálans. Hún hljóðar svo: 

Eigi má láta barn sæta gerræðislegum eða ólögmætum afskiptum af einkalífi, fjölskyldu, 

heimili eða bréfum, né ólögmætri árás á sæmd þess eða mannorð. Barn á rétt á vernd laganna 

fyrir slíkum afskiptum og árásum.
7
 

 

Þetta ákvæði er mjög þarft og tiltölulega skýrt og vegna stöðu sáttmálans og hversu víða hann 

er í gildi veitir ákvæði þetta mikla vernd.  Skoða ber þó einnig 17. gr. samningsins sem fjallar 

um aðgang barns að upplýsingum:  

Aðildarríki viðurkenna mikilvægi fjölmiðla, og skulu þau sjá um að barn eigi aðgang að 

upplýsingum og efni af ýmsum uppruna frá eigin landi og erlendis frá, einkum því sem ætlað er 

að stuðla að félagslegri, andlegri og siðferðislegri velferð þess, og líkamlegu og geðrænu 

heilbrigði. Aðildarríki skulu í þessu skyni: 

a) Hvetja fjölmiðla til að dreifa upplýsingum og efni sem börn njóta góðs af félagslega og 

menningarlega og samræmist anda 29. gr. 

b) Stuðla að alþjóðlegri samvinnu við undirbúning, skipti og dreifingu á slíkum upplýsingum og 

efni af fjölbreyttum uppruna, menningarlegum, þjóðlegum og alþjóðlegum.  

c) Stuðla að því að barnabækur séu samdar og þeim dreift.  

d) Hvetja fjölmiðla til að taka sérstakt tillit til tungumálaþarfa barns sem tilheyrir 

minnihlutahópi eða er af frumbyggjaættum.  

e) Stuðla að því að mótaðar verði viðeigandi leiðbeiningareglur um vernd barns fyrir 

upplýsingum og efni sem skaðað getur velferð þess, með ákvæði 13. og 18. gr. í huga.
8
 

 

Hér skal skoða sérstaklega a-lið og einnig e-lið. Samræmist a-liður greinarinnar þeim 

reglum sem skoðaðar hafa verið í köflunum hér á undan. Mikilvægt er að stuðla að 

uppbyggjandi og fræðandi barnaefni sem ýtir undir velferð barnsins. Í e-lið eru lagðar línur 

fyrir aðildarríki um setningu reglna sem vernda barn fyrir upplýsingum og efni sem geta haft 

skaðleg áhrif á það. Hér er vísað til ofbeldis og klámfengins efnis sem auðvelt er að nálgast í 

sjónvarpi, Interneti og tölvuleikjum og einnig lífsstílstengdra auglýsinga sem eru til þess 

fallnar að hafa áhrif á skoðanir barns um tiltekin málefni eða vöru.
9
 

Tekur þetta ákvæði til þeirra atriða sem hér eru til umfjöllunar og veitir góða vernd gegn 

upplýsingaflæði og fjölmiðlun. Í þessu sambandi verður þó að muna að um alþjóðasamning er 

að ræða sem hefur ekki beint lagagildi í aðildarlöndum sínum heldur hefur hann verið notaður 

sem viðmið og er mikilvæg leiðbeining í því sambandi.  

                                                        
7
 Unicef: Barnasáttmálinn bls. 32–34. 

8
 Unicef: Barnasáttmálinn bls. 35. 

9
 Sama heimild. 
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2.1 Hugtakið barn 

Hugtakið barn er á huglægan mælikvarða örlítið á reiki en hefur hugtakið þó verið skýrt í 

lögum, bæði beint og svo má einnig leiða hugtakið af orðalagi löggjafar.  Hugtakið er skýrt í 

3. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2000: ,,Með börnum er í lögum þessum átt við einstaklinga 

yngri en 18 ára. Barnaverndaryfirvöld geta ákveðið, með samþykki ungmennis, að ráðstafanir 

sem gerðar eru á grundvelli laganna haldist eftir að þau eru orðin 18 ára, allt til 20 ára aldurs”.  

Þó ekki sé vikið að hugtakinu beinum orðum má leiða af orðalagi barnalaga að litið sé til 

18 ára aldurs hvað mörkin varðar. Hér má nefna 5. mgr. 28. gr. barnalaga sem fjallar um 

inntak forsjárskyldu foreldra en stendur sú skylda þar til barn verður sjálfráða, eða 18 ára að 

aldri. Einnig kemur fram í 61. gr. sömu laga að framfærsluskyldu foreldris eða forráðamanns 

ljúki við 18 ára aldur.  

Í 1. mgr. lögræðislaga nr. 71/1997 er gengið út frá því að einstaklingur verði lögráða við 

18 ára aldur og miðast því hugtakið við það aldursmark í aðgreiningu í börn og fullorðna.  

Í 1. gr. Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna er hugtakið barn skýrt á þann veg að barn sé 

einstaklingur sem ekki hefur náð 18 ára aldri nema lög heimalandsins segi annað. Er það 

þekkt viðhorf í alþjóðasamningum og þjóðarrétti yfirleitt að samræmisins vegna sé mikilvægt 

að hugtök sem þessu séu túlkuð í samræmi. 

2.2 Munur á réttarstöðu barns og foreldra 

Þegar kemur að stjórnarskrárvörðum réttindum ætti ekki að skipta máli hvort um er að ræða 

barn eða fullorðinn einstakling. Talið er að þessi réttindi verndi alla, sama hvaða aldurs- eða 

þroskastigi þeir eru á. Aftur á móti eru börn eðli málsins samkvæmt háð forsjá foreldra sinna 

og þurfa að lúta henni.  

Hugtakið forsjá er skilgreint í 4. mgr. 2. gr. barnalaga: “Forsjá barns felur í sér rétt og 

skyldu fyrir foreldri til að ráða persónulegum högum barns og ákveða búsetustað þess. 

Forsjárforeldri fer enn fremur með lögformlegt fyrirsvar barns.”  

Foreldrar fara með forsjá barns þar til það verður lögráða, 18 ára gamalt. Þá verður barnið 

bæði sjálfráða og fjárráða. Forsjá veitir foreldrum ýmis réttindi í samskiptum við barn sitt, 

bæði innan fjölskyldu og utan hennar. Þá eru margvíslegar skyldur foreldra við barnið 

nátengdar og samofnar áður nefndum réttindum, t.d. að fæða barn sit tog klæða, veita því 

umhyggju og stuðla að menntun þess og þroska.  

Foreldrarnir taka allar helstu ákvarðanir barnsins í daglegum málefnum, sjá um fjármál 

þess að mestu leyti og þar fram eftir götunum. Forsjá foreldra takmarka því möguleika barns á 

því að njóta friðhelgi einkalífs til fulls og þar með sjálfsákvörðunarrétt þess í persónulegum 
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málefnum. Er þó mikilvægt að jafnvægi sé þarna á milli og foreldrar misnoti ekki stöðu sína 

hvað ákvarðanatöku og forræðishyggju varðar, hvort sem það er bundið í lög eða þykir 

almenn tillitssemi við friðhelgi einkalífs barnsins. Það þykir hinsvegar réttlætanlegt að skerða 

þessi réttindi barnsins og þá aðallega með hagsmuni þeirra að leiðarljósi.
10

 Þó er mikilvægt að 

foreldrar hlusti á skoðanir barna sinna og veiti þeim rétt til að vera með í ráðum og 

ákvarðanatöku. Miðað er við að hlusta skuli á skoðanir barns þegar það hefur náð sjö ára aldri 

en um tólf ára aldur skal leggja áherslu á vilja barnsins, auk skoðana þess þegar ákvörðun er 

tekin í málefnum þess.
11

  

Gert er ráð fyrir að samráðsréttur barns og foreldra þróist og breytist eftir því sem barnið 

eldist og miðast það við þroska þess sbr. 6. mgr. 28. gr. barnaverndarlaga. Mikilvægt er að 

foreldrar taki skoðanir og álit barna sinna inn í ákvarðanatöku og mat á því hvað sé barninu 

fyrir bestu, þó að lokaorðið sé yfirleitt alltaf hjá foreldrunum. Hér ber að velta fyrir sér hvers 

vegna talið er að eðli forsjárinnar breytist eftir því sem börnin eldast og tilgang stigvaxandi 

samráðsréttar. Í uppeldishlutverki sínu verða foreldrar að virða og taka tillit til skoðana 

barnsins eftir því sem það hefur meiri þroska á því að takast á við ákvarðanir um sitt eigið líf. 

Í þessari auknu ábyrgð og inntaki í ákvarðanatöku felst virðing fyrir friðhelgi einkalífs 

barnsins til þess að ráða ferðinni og taka upplýstar ákvarðanir í samráði við foreldra sína um 

eigin hagi. 

Hvað friðhelgi einkalífs barna hvað fjölmiðla varðar og ágang þeirra í daglegu lífi er því 

mikilvægt að foreldrar hafi samráð við börnin sín og útskýri eðli fjölmiðla og þær hættur sem 

þar geta leynst. Eru það fyrst og fremst foreldrar sem bera ábyrgð á velferð og öryggi barna 

sinna í ljósi forsjár- og umönnunarskyldu þeirra en þó er nauðsynlegt að samfélagið hjálpist 

að við að móta börnum góð uppeldisskilyrði með velferð þeirra og siðferðisvitund að 

leiðarljósi. 
12

 

 

                                                        
10

 Umboðsmaður barna: Friðhelgi einkalífs barna, bls. 14.  
11

 Umboðsmaður barna: Friðhlegi einkalífs barna, bls. 18. 
12

 Umboðsmaður barna: http://www.barn.is/adalsida/malaflokkar/fjolmidlar/.  

http://www.barn.is/adalsida/malaflokkar/fjolmidlar/
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3 Persónuvernd 

Í hugtakinu friðhelgi einkalífs felst einnig réttur manna til persónuverndar. Hugtakið er ekki 

skilgreint í lögum en sá skilningur hefur verið lagður til grundvallar að um sé að ræða vernd 

persónuupplýsinga. Hér er því um að ræða mikilvægan rétt sem er í beinu og nánu sambandi 

við rétt manna til friðhelgis einkalífs. Undir hugtakið falla upplýsingar í sjúkraskrám, ýmis 

konar gagnagrunnum og einnig persónulegar upplýsingar á Internetinu.  

Hér á landi eru í gildi lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga  nr. 77/2000 

og skv. 1. mgr. 1. gr.  er markmið laganna að stuðla að því að með persónuupplýsingar sé 

farið í samræmi við grundvallarsjónarmið og reglur um persónuvernd og friðhelgi einkalífs og 

að tryggja áreiðanleika og gæði slíkra upplýsinga og frjálst flæði þeirra á innri markaði 

Evrópska efnahagssvæðisins. Eins og fram kemur í 2. mgr. 1. gr. sömu laga fer Persónuvernd 

með eftirlit með framkvæmd laganna og kveður upp úrskurði.  

Telja verður að meðferð persónuupplýsinga um börn sé sérstaklega vandmeðfarinn hlutur 

þar sem oft á tíðum eiga börn erfiðara með að passa upp á sínar persónuupplýsingar, t.d. á 

Internetinu og eru ekki eins meðvituð um réttarstöðu sína á sviði persónuverndar.   

Í sjötta kafla ritgerðar þessarar verður farið yfir einn úrskurð sem varðar barn og meðferð 

persónuupplýsinga um það. 

4 Fjölmiðlar  

Hugtakið fjölmiðill hefur verið nokkuð á reiki og er dæmi um hugtak sem er í þróun og 

breytist hratt. Áður var miðað við útvarp, sjónvarp og dagblöð en nú til dags er talið að 

hugtakið teygi sig lengra. Í greinargerð um eignarhald á fjölmiðlum á Íslandi13 kemur 

eftirfarandi skilgreining fram: 

Fjölmiðill er stofnun eða fyrirtæki, lögaðili, sem safnar, metur og setur reglulega fram 

upplýsingar í því skyni að dreifa þeim reglulega til umtalsverðs fjölda fólks á tilteknu svæði. 

Fjölmiðill getur notað ólíkar leiðir til að dreifa þeim upplýsingum, sem hann aflar: Hann getur 

gert það á pappír sem dagblað eða tímarit, á ljósvakanum, í útvarpi eða sjónvarpi eða á Netinu.  

 

Fjölmiðlar, í öllum sínum birtingarmyndum, hafa stundum verið nefndir fjórða valdið. Er 

það vegna þeirra gríðarlegu áhrifa sem þeir hafa á skoðanir og hugmyndir fólks. Það er vegna 

þess sem hægt er að færa rök fyrir því að áreiti og áhrif fjölmiðla séu árás á friðhelgi einkalífs, 

og þess þá heldur ef móttakandinn hefur ekki þroska til að taka á móti upplýsingunum með 

gagnrýnum huga. Er því ekki að ástæðulausu að búið hefur verið til gott lagaumhverfi fyrir 
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fjölmiðlana og hefur verið brugðist við vaxandi tækninýjungum og áhrifum þeirra með 

uppfærslum á lögum og reglugerðum. Fyrstu lögin sem taka á þessu viðfangsefni okkar hér 

eru útvarpslög nr. 53/2000 þau voru felld úr gildi með gildistöku laga um fjölmiðla nr. 

38/2011. Einnig er í gildi reglugerð um útvarpsstarfsemi nr. 50/2002  þar sem fjallað er um 

börn og auglýsingar.  

4.1 Lög og reglur um börn og fjölmiðla  

4.1.1 Fjölmiðlalög 

Í fjölmiðlalögum nr. 38/2011 sem leystu af hólmi eldri lög, útvarpslög nr. 53/2000, er vikið að 

vernd barna í fimm ákvæðum.  

Fyrsta ákvæðið sem ber að taka til skoðunar er að finna í V. kafla laganna sem fjallar um 

réttindi og skyldur fjölmiðla, 28. gr. Þar er sett fram sú meginregla að 

fjölmiðlaþjónustuveitanda sé óheimilt að miðla hljóð- og myndefni, þar á meðal 

viðskiptaorðsendingum sem geta haft skaðvænleg áhrif á líkamlegan, andlegan eða 

siðferðilegan þroska barna, og er þá sérstaklega átt við efni sem felur í sér klám eða 

tilefnislaust ofbeldi.
14

 Í 2. mgr. greinarinnar eru aftur á móti undantekningar listaðar í 

stafliðum a - d, á þessari meginreglu og lúta þau að efni sem sýnt er eftir ákveðinn tíma eða í 

fréttatímum eða öðru efni sem er ekki við hæfi barna. Greinin er samhljóða 14. gr. útvarpslaga 

nr. 53/2000 ef frá er talin 2. mgr. greinarinnar í eldri lögum en þar kemur jafnframt fram að 

sjónvarpsstöðvum sé gert að senda úr munnlega viðvörun áður en dagskrárefnið hefst eða það 

auðkennt með sjónrænu merki þann tíma sem útsending stendur yfir. Samskonar reglu er þó 

að finna í núgildandi reglugerð um útvarpsstarfsemi nr. 50/2002 sem fjallað verður betur um í 

kafla 4.1.2. 

Næsta ákvæði sem ber að skoða er 38. gr. laganna en hana er að finna í VI. kafla um 

viðskiptaboð og fjarkaup. Í greininni er að finna sérreglu um vernd barna gegn ótilhlýðilegum 

fjarkaupum og viðskiptaorðsendingum á meðan 28. gr. er almennari í eðli sínu. Í greininni 

kemur fram að viðskiptaboð og fjarkaup skulu vera þannig úr garði gerð að ekki valdi börnum 

siðferðilegum og líkamlegum skaða og er inntak greinarinnar útlistað nánar í stafliðum a – e. 

Þær reglur leggja bann við því að: “a) óleyfilegt sé að hvetja börn til að kaupa vöru eða 

þjónustu með því að notfæra sér reynsluleysi þeirra eða trúgirni, b) hvetja börn til þess að telja 

foreldra sína eða aðra á að kaupa vöru eða þjónustu sem auglýst er, c) hvetja börn til neyslu á 

matvælum og drykkjarvörum sem innihalda næringarefni og efni sem hafa næringar- og 
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lífeðlisfræðileg áhrif og ekki er mælt með að séu hluti af mataræði í óhóflegum mæli , d) 

notfæra sér það sérstaka trúnaðartraust sem börn bera til foreldra, kennara eða annars fólks og 

svo loks e) að sýna börn að tilefnislausu við hættulegar aðstæður”. 

Í 39. gr. er fjallað um vöruinnsetningar og er hún nánast samhljóða 20. gr. eldri laga. Í 3. 

mgr. greinarinnar er lagt bann við vöruinnsetningu í hljóð- og myndmiðlunarefni fyrir börn. 

Það sem átt er við með orðinu vöruinnsetning í þessu samhengi er þegar vörum er komið fyrir 

inni í efni sem ætla má að börn horfi á, í auglýsingaskyni. Í athugasemdum frumvarpsins við 

grein þessa segir þó að gert sé ráð fyrir að vöruinnsetning í efni sem ætlað er börnum verði 

heimil að því tilskildu að vörur séu afhentar eða þjónusta sé veitt án endurgjalds.
15

 Setja má  

þó fyrirvara við það hvort vöruinnsetningar séu einhverntíma veittar án endurgjalds, enda er 

líklega um að ræða gerning til að auglýsa ákveðna vöru og er því líklegt að samningur hafi þá 

verið gerður við hlutaðeigandi aðila gegn greiðslu.  

Hér er mikilvægt að vera meðvitaður um að börn sem ýmist taka þátt í gerð ákveðins efnis 

eða eru áhorfendur gera sér að öllum líkindum ekki grein fyrir að um auglýsingu er að ræða 

og er því dagskrárgerðarfólk og auglýsendur komnir á ansi hálan ís í markaðssetningu sinni. 

Um er að ræða markaðssetningu sem læðist inn í daglegt líf barnsins án þess að það geri sér 

endilega grein fyrir því og verður að telja það beint brot á friðhelgi einkalífs þess til að njóta 

sjónvarpsefnis eða annars efnis í skjóli frá áreiti sem þessu. Undantekningarreglur 

greinarinnar taka m.a. til efnis sem útvarpað er eftir þann tíma sem ætla má að börn séu við 

sjónvarps- eða útvarpstækin og ætla mætti að það ýti enn fremur undir þá skoðun að börn séu 

verr í stakk búinn til þess að neyta miðlaðs efnis á gagnrýninn hátt.  

Í þessu sambandi má nefna 6. gr. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og 

markaðssetningu  kemur fram að mikilvægt sé að auglýsingar séu þannig úr garði gerðar að 

ekki leiki vafi á að um auglýsingar séu að ræða og skulu þær aðgreindar frá öðru efni 

fjölmiðla. Telja verður inntak greinarinnar mikilvægt í ljósi þess sem áður hefur fram komið 

um berskjöldun og dómgreindarleysi barna gagnvart fjölmiðlum.  

Síðasta ákvæðið sem tekur til barna í fjölmiðlalögum er 5.mgr. 41. gr. Í henni kemur 

eftirfarandi fram:  

Auglýsingar og fjarkaupainnskot eru óheimil í dagskrá sem er ætluð börnum yngri en 12 ára. 

Bann þetta hefst 5 mínútum áður en dagskrá ætluð börnum yngri en 12 ára hefst og stendur þar 

til 5 mínútum eftir að útsendingu slíkrar dagskrár lýkur.  

 

Hér er um að ræða nýmæli í lögunum og í frumvarpi segir að lagt sé til að auglýsingar og 

fjarkaupainnskot verði óheimil í dagskrá sem ætluð er börnum yngri en tólf ára. Þykir það 
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hæfilegt að takmörkun þessi taki einnig til fimm mínútna tímabils áður en dagskrá sem ætluð 

er börnum hefst og einnig fimm mínútum eftir að henni lýkur. Einnig kemur fram í 

frumvarpinu að heppilegt sé að miða við tólf ára aldur þar sem eftir þann aldur eru börn talin 

fær um að bera skynbragð á efnið og dregið eigin ályktanir.
 16

   Í 4. mgr. 17.gr. eldri laga var 

einnig vikið að þessu og lagt bann við því að dagskrá sé rofin með auglýsingum. Hér er bein 

tenging á milli friðhelgi einkalífs barna og rétti þeirra til þess að njóta sjónvarps- og 

útvarpsefnis án ágangs auglýsinga og annarrar markaðssetningar og þar sem um 

stjórnarskrárvarinn rétt er að ræða og í samræmi við önnur stjórnarskrárvarin ákvæði, t.d. 

3.mgr. 76. gr. stjskr. sem segir að skylt sé tryggja börnum þá vernd og umönnun sem velferð 

þeirra krefst er ekki talið að um brot á tjáningarfrelsi fjölmiðlanna sé að ræða.  

4.1.2 Reglugerð um útvarpsstarfsemi  

Reglugerð um útvarpsstarfsemi nr. 50/2002 er enn í gildi þrátt fyrir setningu nýrra 

fjölmiðlalaga árið 2011. Í þeim lögum er þó gert ráð fyrir setningu nýrrar reglugerðar en hefur 

hún ekki verið sett enn sem komið er. Því gildir reglugerð þessi enn, með þeim fyrirvara að 

hún eigi stoð og sé í samræmi við hin nýju lög. 

 Þar er að finna tvö ákvæði sem snúa að börnum og reglum varðandi þau. 13. gr. 

reglugerðarinnar er nánast samhljóða 38. gr. fjölmiðlalaga sem tilgreind er hér að framan og 

fjallar um auglýsingar og bann við því að auglýsa á óviðeigandi hátt sem getur haft 

skaðvænleg áhrif á líkamlegan, andlegan og siðferðilegan þroska barna.  Í 21. gr. 

reglugerðarinnar er nánara ákvæði varðandi þetta atriði og til viðbótar stendur:  

Dagskrárefni, sem ekki er talið við hæfi barna, sbr. 1. mgr., skal jafnframt einungis sýnt á þann 

hátt að tryggt sé með tæknilegum ráðstöfunum svo sem með læsingu útsendrar dagskrár að börn 

á því svæði er útsendingin nær til muni ekki að öðru jöfnu heyra eða sjá slíkar útsendingar. 

Þegar slíkt dagskrárefni er sent út skal fara á undan því munnleg viðvörun eða það auðkennt 

með sjónrænu merki allan þann tíma sem útsendingin stendur yfir. 

 

Ekki verður annað séð en ákvæði þessara laga sé ætlað að tryggja friðhelgi einkalífs 

barnanna þar sem lagt er bann við því dagskrárefni og auglýsingum sem geta haft skaðvænleg 

áhrif á börn. Þarna er um að ræða nánari útfærslu á fjölmiðlalögum. 

 

4.1.3 Lög um eftirlit með aðgangi barna að kvikmyndum og tölvuleikjum 

Í lögum um eftirlit með aðgangi barna að kvikmyndum og tölvuleikjum, nr. 62/2006 eru 

ákvæði um eftirlit, mat og aldurstakmörk á þeim kvikmyndum og tölvuleikjum sem sett eru í 

sýningu og/eða sölu. 
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Í 1. mgr. 2. gr. laganna segir: ,,Bannað er að sýna börnum undir lögræðisaldri 

ofbeldiskvikmyndir og -tölvuleiki, sem og kvikmyndir eða tölvuleiki sem ógna velferð þeirra. 

Bönnuð er sýning, sala og önnur dreifing á slíku efni til barna sem hafa ekki náð 

lögræðisaldri”. Einnig er tiltekið í 2. mgr. greinarinnar að lagt mat sé á hvort efnið sé við hæfi 

barna og skoðaðar séu allar kvikmyndir og tölvuleikir. Í 3. mgr. segir að slíkt mat sé á ábyrgð 

þeirra sem gefa efnið út, en áður var það Kvikmyndaskoðun sem sá um skoðun og eftirlit á 

þessu. 

Í 3. gr. segir að ábyrgðaraðili skuli setja fram verklagsreglur sem fara skal eftir við mat á 

því hvort setja skuli varúðarmerkingar eða aldurstakmarkanir á kvikmyndir eða tölvuleiki. 

Einnig kemur fram að: „Í verklagsreglunum skal tekið mið af barnaverndarsjónarmiðum og 

einkum litið til eftirtalinna atriða og hvernig með þau er farið hverju sinni: söguefni, orðfæri, 

beiting ofbeldis, sýning nektar og kynlífs og neysla fíkniefna. Matið skal vera heildarmat á 

framangreindum atriðum og öðrum atriðum sem kunna að skipta máli”. Fram kemur í 4. gr. 

að frétta- og fræðsluefni sé undanskilið lögum þessum.  

Barnaverndarstofa fer með eftirlit laga þessara og getur tekið mál til skoðunar, bæði að 

eigin frumkvæði og skv. athugasemdum sem stofnuninni berast. Brot á 2. gr. laganna geti 

varðað sektum eða fangelsi, allt að 6 árum. 

Hér er um að ræða verklags- og eftirlitsreglur með efni sem oft á tíðum er auglýst og 

markaðssett fyrir börn eða er til þess fallið að vekja áhuga þeirra. Því er það ábyrgðarhluti að 

merkingar og varúðarorð fylgi efninu til þess að hægt sé að hafa nánara eftirlit með því hvað 

telst við hæfi barna. Er þetta liður í að vernda friðhelgi einkalífsins, gegn óæskilegu efni og 

ofbeldi eins og oft og iðulega er að finna í kvikmyndum og tölvuleikjum. 

4.1.4 Leiðbeiningarreglur um aukna neytendavernd barna   

Þann 28. janúar 2009 voru gefnar út leiðbeiningarreglur um aukna neytendavernd barna 

varðandi markaðssókn sem beinist að börnum af talsmanni neytenda og umboðsmanni barna. 

Eru reglur þessar hugsaðar til viðbótar þeim reglum sem fyrir gilda í þessum málaflokki, laga- 

og leiðbeiningarreglum og eru til stuðnings eða útfærslu á þeim. Þessar reglur byggja á 

sjónarmiðum 100 aðila, hagsmunaaðilum- og samtökum, sérfræðingum, ráðherrum og 

þingmönnum, fræðasamfélaginu, almannasamtökum og einstaklingum.
17

 

Innihald reglnanna verður ekki rakið nákvæmlega hér en um eru að ræða reglur sem eiga 

að vernda börn gegn markaðssetningu sem sérstaklega beinist að þeim. Fjallað er um að 

umfjöllun og auglýsingar eiga að stuðla að heilbrigði og jákvæðri líkamsmynd og forðast að 
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ota að börnum óæskilegum vörum og þjónustu, svo sem happadrætti, allskyns markpósti, 

sælgæti og annarri óhollustu við afgreiðslukassa í verslunum og kynferðislega opinskáu efni 

þar sem börn venja komur sínar svo eitthvað sé nefnt. Einnig er vikið að barnaefni og 

auglýsingum inni í barnatímum og á seldum vörum sem ætlaðar eru börnum og loks 

umfjöllun um skóla, bæði leikskóla, grunn- og framhaldsskóla og æskulýðs- og félagsstarfi 

tengdum þeim.
18

 

Hér er um að ræða samstarfsverkefni umboðsmanns barna og talsmanns neytenda. Telja 

verður að framtak sem þetta sýni svart á hvítu hversu brýnt það er að vera með skýrar reglur 

og löggjöf um málefni af þessu tagi. Sérþekking og einbeittur vilji þeirra sem markaðssetja og 

auglýsa er oft á tíðum á skjön við þá vernd sem við viljum tryggja börnunum okkar og því er 

nauðsyn reglna á borð við þessar mjög mikil. 

4.2. Siðareglur fjölmiðla 

Næst ber að skoða þær reglur sem fjölmiðlar setja sér sjálfir, þ.e. siðareglur. Eru þær í eðli 

sínu mjög almennar, opnar og eru ætlaðar til leiðbeiningar.  

Fyrst skal skoða siðareglur Blaðamannafélagsins Íslands. Um er að ræða reglur í sex 

greinum sem allir aðilar Blaðamannafélags Íslands þurfa að gangast undir og fara eftir í 

störfum sínum. Ákvæðin eru mjög almenn og lúta fyrst og fremst að því að blaðamaður ber 

persónulega ábyrgð á skrifum sínum og ber að vera stétt sinni til sóma. Það ákvæði sem helst 

ber að líta til hér er 3. gr. en þar kemur fram að blaðamaður skuli vanda upplýsingaöflun, 

úrvinnslu og framsetningu sem kostur er og sýna fyllstu tillitssemi í viðkvæmum málum. Skal 

hann forðast allt, sem valdið getur saklausu fólki eða fólki sem á um sárt að binda óþarfa 

sársauka. Færa má rök fyrir því að þetta sé það ákvæði sem einna helst gæti verið 

varúðarregla til blaðamanna þegar fjallað er um börn eða reynt að ná til þeirra á einhvern hátt. 

Í 6. gr. reglnanna kemur fram að brot á reglum þessum er skotið til Siðanefndar sem úrskurðar 

í málum.
19

 

Ríkisútvarpið, eða RÚV er sjálfstætt hlutafélag í eigu íslenska ríkisins og rekur 

útvarpsþjónustu í almannaþágu. Mikilvægt er að skoða reglur og viðmið stofnunarinnar þar 

sem hún er opinber stofnun og fylgir því ákveðnum lögum og reglum varðandi vandað 

sjónvarps- og útvarpsefni og leggur áherslu á fjölbreytt og menningarlegt efni.  

Þegar skoðuð eru lög um Ríkisútvarpið ohf. nr. 6/2007 sjást greinilega þau sjónarmið sem 

stofnunin vinnur eftir. Í 6. tölul. 2. mgr. 3. gr. laganna er ákvæði sem segir til um að flytja eigi 
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fjölbreytt skemmtiefni við hæfi fólks á öllum aldri. Tekið er fram að sérstaklega eigi að hafa á 

boðstólum fjölbreytt efni við hæfi barna, jafnt í hljóðvarpi sem sjónvarpi. Ekki er nánar 

fjallað um börn í lögum þessum og er ljóst að lögin ein og sér veita enga vernd eða hafi að 

geyma verklagsreglur um hvað telst við hæfi barna. Ríkisútvarpið vinnur þó einnig eftir 

reglugerð nr. 50/2002 um útvarpsstarfsemi sem fjallað var um hér að framan og veitir hún þá 

vernd sem upp á vantar í fyrrgreindum lögum. 

Næst ber að skoða siðareglur 365 miðla. Um er að ræða samsteypu fjölbreyttra miðla á 

borð við Stöð 2, Bylgjuna, FM957, Fréttablaðið og visir.is. Með svo breiðan flokk af ólíkum 

fjölmiðlum er vart hjá því komist að siðareglur séu fremur almennar og opnar. 

Allir fréttamiðlar 365 skulu vinna eftir reglum fjölmiðla- og tjáningarfrelsis með þeim 

takmörkunum sem leiða af friðhelgi einkalífs. Meginreglur fjölmiðlafrelsis koma fram í þeirri 

ábyrgð sem hlutlaus og sanngjörn fjölmiðlaumfjöllun felur í sér, sem stuðlar að trúverðugleika 

miðlanna. Reglur tjáningarfrelsis skulu virtar með þeirri meginreglu að aðilar umfjöllunarefnis 

eiga rétt á að koma að sínum sjónarmiðum sem og að njóta verndar frá ómálefnalegri og 

ólöglegri umfjöllun.
20

 

 

Ekki fer mikið fyrir sérstakri vernd barna á friðhelgi einkalífsins í ákvæði þessu en verður 

þó að leiða að orðalaginu að miðlarnir séu meðvitaðir um friðhelgina, hvort sem um er að 

ræða börn eða fullorðna.  

Siðareglur Sambands íslenskra auglýsingastofa koma næst til skoðunar. Í sambandinu eru 

sjö stærstu auglýsingastofurnar á landinu ásamt einni birtingarstofu og starfar félagið sem 

málsvari og fulltrúi þessara fyrirtækja.
21

 Auglýsingastofur eru mjög stór hlekkur í 

markaðssetningu og framsetningu auglýsinga og því verður að telja að mikilvægt sé að þeir 

aðilar sem vinna á slíkum vettvangi vandi til verka og fari eftir reglum sem fyrir þá eru settar. 

Í reglunum er eitt ákvæði sem snýr að börnum og er það að finna í 18. gr. Fjallar það 

sérstaklega um börn og unglinga og auglýsingar sem sérstaklega er beint að þeim 

aldursflokki. Einkunnarorð greinarinnar er aðgát og að mikilvægt sé að auglýsingar gangi 

ekki gegn jákvæðri félagslegri hegðun, lífsstíl og viðhorfum. Sett er bann við því að auglýsa 

vörur sem ekki henta börnum og ungmennum í miðlum sem er sérstaklega beint til þeirra.
22

 

Tekið er fram að merkja beri það efni sem ekki er við hæfi barna sérstaklega. Einnig er sett 

fram í nokkrum stafliðum reglur sem varða reynsluleysi og trúgirni barna og að ekki megi 

auglýsa vörur fyrir börn á villandi hátt varðandi gæði og eiginleika vöru. Vörur mega einnig 

ekki ganga gegn valdi og gildismati foreldra og gefa til kynna að það gefi barni forskot á 

                                                        
20

 Siðareglur 356 miðla ehf.: http://www.365midlar.is/pages/227  
21

 Siðareglur Sambands íslenskra auglýsingastofa: http://www.sia.is/Sidareglur/I.-Almenn-akvaedi-um-

starfshefdir-vid-auglysingagerd-og-markadsskilabod/  
22

  Sama heimild. 

http://www.365midlar.is/pages/227
http://www.sia.is/Sidareglur/I.-Almenn-akvaedi-um-starfshefdir-vid-auglysingagerd-og-markadsskilabod/
http://www.sia.is/Sidareglur/I.-Almenn-akvaedi-um-starfshefdir-vid-auglysingagerd-og-markadsskilabod/
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önnur börn að eignast tiltekna vöru eða nýta sér ákveðna þjónustu. Einnig er lagt bann við því 

að auglýsingar innihaldi fullyrðingar sem gætu valdið tjóni og einnig má ekki sýna börn við 

hættulegar eða ótryggar aðstæður í auglýsingum.
23

  

Hér er um að ræða beina tengingu við friðhelgi einkalífs barna þar sem veitt er vernd með 

reglum þessum gegn auglýsingum sem boða á einhvern hátt óheilbrigðan lífsstíl og/eða 

óviðeigandi markaðssetningu af einhverju tagi. Aftur á móti eru fjölmörg dæmi um 

óviðeigandi markaðssetningu og auglýsingar sem birtast í fjölmiðlum þrátt fyrir reglur þessar 

og má því færa rök fyrir því að reglurnar mættu vera ítarlegri og/eða eftirlit með framkvæmd 

þeirra betri. 

5 Skýrslur umboðsmanns barna  

Embætti umboðsmanns barna var stofnað með lögum 83/1994 sem tóku gildi þann 1. janúar 

1995. Um er að ræða embætti sem er stjórnvald og heyrir stjórnskipulega undir 

forsætisráðuneytið og skilar embættið skriflegri skýrslu ár hvert til forsætisráðherra þar sem 

farið er yfir árið, þ.e. hvað hefur komið inn á borð umboðsmanns. 

Í 3. gr. laganna er að finna skilgreiningu á hlutverki umboðsmanns barna: ,,Umboðsmaður 

barna skal vinna að því að stjórnvöld, einstaklingar, félög og önnur samtök einstaklinga og 

fyrirsvarsmenn lögpersóna taki fullt tillit til réttinda, þarfa og hagsmuna barna. Í starfi sínu 

skal umboðsmaður barna setja fram ábendingar og tillögur um úrbætur sem snerta hag barna á 

öllum sviðum samfélagsins.” 

Í stafliðum a - e í ákvæðinu er hlutverkið síðan útlistað nánar: ,,Umboðsmaður barna skal 

einkum:   a. hafa frumkvæði að stefnumarkandi umræðu í samfélaginu um málefni barna, b. 

koma á framfæri tillögum um úrbætur á réttarreglum og fyrirmælum stjórnsýsluhafa er varða 

börn sérstaklega, c. stuðla að því að virtir verði þjóðréttarsamningar sem varða réttindi og 

velferð barna og fullgiltir hafa verið af Íslands hálfu og enn fremur benda á að samningar um 

þetta efni verði fullgiltir, d. bregðast við með tiltækum úrræðum telji hann að aðilar þeir, er 

greinir í upphafi 1. mgr., hafi með athöfnum sínum eða athafnaleysi brotið gegn réttindum, 

þörfum og hagsmunum barna í samfélaginu, e. stuðla að því að kynna fyrir almenningi 

löggjöf og aðrar réttarreglur er varða börn og ungmenni og beita sér fyrir því að gerðar verði 

rannsóknir á þessu sviði”. 

Allt frá stofnun embættisins hafa umboðsmanni barna borist erindi, kvartanir eða 

ábendingar af einhverju tagi sem snýr að börnum og fjölmiðlum og einnig hefur embættið 

                                                        
23

 Siðareglur Sambands íslenskra auglýsingastofa: http://www.sia.is/Sidareglur/I.-Almenn-akvaedi-um-

starfshefdir-vid-auglysingagerd-og-markadsskilabod/ 

http://www.sia.is/Sidareglur/I.-Almenn-akvaedi-um-starfshefdir-vid-auglysingagerd-og-markadsskilabod/
http://www.sia.is/Sidareglur/I.-Almenn-akvaedi-um-starfshefdir-vid-auglysingagerd-og-markadsskilabod/
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tekið mál upp af eigin frumkvæði. Sérstakur kafli er á hverju ári um fjölmiðla í ársskýrslu sem 

send er til forsætisráðherra. Nálgast má skýrslur þessar á slóðinni: 

http://barn.is/barn/adalsida/utgefid_efni/arlegar_skyrslur_til_forsaetisradherra/. 

Hér á eftir verður rakið hvernig umboðsmaður barna hefur beitt sér varðandi friðhelgi 

einkalífs barna og fjölmiðla. 

Á árunum 1995-1996 beindi umboðsmaður sjónum sínum að ofbeldisefni og auglýsingum 

í sjónvarpi. Send var kvörtun til Samkeppniseftirlitsins sem skv. 7. gr. þágildandi 

samkeppnislaga nr. 8/1993 skal ásamt sérstakri auglýsinganefnd gæta þess að auglýsingar 

veiti ekki rangar, ófullnægjandi eða villandi upplýsingar og brjóti að öðru leyti ekki í bága við 

reglur laganna varðandi tímasetningar ofbeldisfullra auglýsinga eða sjónvarpsefnis eins og 

raunin var á þessum árum.
24

  Umboðsmaður fór því fram á að lagt verði bann við birtingu 

auglýsinga frá kvikmyndahúsum í sjónvarpi og í kvikmyndahúsum þegar um er að ræða 

ofbeldiskvikmyndir sem ekki eru ætlaðar börnum undir 12 ára aldri. Í svari 

samkeppnisstofnunar var tekið vel í athugasemdirnar og tilkynning var send út til helstu 

sjónvarpsstöðva, kvikmyndahúsa og myndbandaleiga. 
25

 

Árið 1996 var gerð úttekt á vegum umboðsmanns barna á framboði ofbeldisefnis í 

íslensku sjónvarpi og stóð hún yfir dagana 2. - 15. september sama ár. Voru þær auglýsingar 

og bíómyndir sem til sýningar voru fyrir kl. 22 á kvöldin sem innihéldu efni sem bannað var 

börnum, ýmist innan 12 ára aldurs eða 16 ára. Í ljós kom að á þessu tímabili voru sýndar alls 

96 auglýsingar þar sem auglýstar voru kvikmyndir sem bannaðar eru börnum og skiptist 

meginþorri þeirra á milli Ríkissjónvarpsins og Stöðvar 2. Einnig voru sýndar 14 kvikmyndir 

sem bannaðar voru börnum og skiptist sýning þeirra nokkuð jafnt á milli Sýnar og Stöðvar 

2.
26

 Telja má að úttekt þessi hafi verið nauðsynleg til vitundarvakningar, bæði fyrir 

áhorfendur og útsendara til að vekja athygli á því magni af bönnuðu efni sem sýnt er á þeim 

tíma sem búast má við að börn séu við skjáinn.
27

 Athygli var þó vakin á því að engin 

kvikmynd var sýnd í Ríkisútvarpinu á þessum tíma sem bönnuð var börnum.
28

 Í framhaldi af 

úttekt þessari sendi umboðsmaður skýrslu til menntamálaráðherra þar sem niðurstöður hennar 

voru kynntar og lagt til að lög um skoðun kvikmynda og bann við ofbeldiskvikmyndum, sem 

og útvarpslög væru endurskoðuð í framhaldinu.
29

 

                                                        
24

 Ársskýrsla umboðsmanns barna til forsætisráðuneytisins 1995-1996, bls. 31. 
25

 Ársskýrsla umboðsmanns barna 1996, bls. 55-59. 
26

 Úttekt á framboði ofbeldisefnis í sjónvarpi: 

http://www.barn.is/barn/upload/files/utgefid_efni/adrar_skyrslur/ofbeldi_i_sjonvarpi_1996.pdf  
27

 Sama heimild. 
28

 Ársskýrsla umboðsmanns barna 1996 bls. 56. 
29

 Ársskýrsla umboðsmanns barna 1996 bls 58-59. 

http://barn.is/barn/adalsida/utgefid_efni/arlegar_skyrslur_til_forsaetisradherra/
http://www.barn.is/barn/upload/files/utgefid_efni/adrar_skyrslur/ofbeldi_i_sjonvarpi_1996.pdf
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Árið 1997 var lögð fram á Alþingi, þingsályktunartillaga um aðgerðir til þess að draga úr 

ofbeldisdýrkun og framboði ofbeldisefnis og í fylgiskjali með tillögunni var vísað í 

ofangreinda rannsókn.
30

 

Í ársskýrslu árið 1998 er áfram fjallað um ofbeldi í sjónvarpi. Ábending barst 

umboðsmanni þar sem bent var á að fjölmargar kvikmyndir og tónlistarmyndbönd væru í 

sýningu án þess að hafa verið skoðaðar af Kvikmyndaeftirlitinu þrátt fyrir skýr fyrirmæli laga 

um skoðun kvikmynda og bann við ofbeldiskvikmyndum. Umboðsmaður sendi 

Barnaverndarnefnd og Lögreglustjóranum í Reykjavík erindi og óskaði eftir upplýsingum 

varðandi þetta mál.  

Sama ár var einnig send ábending um auglýsingar og kvikmynda„treilera” sem sýndir eru 

fyrir barnasýningar í kvikmyndahúsum. Viðbrögð við ábendingu umboðsmanns til 

Sambíóanna voru þau að slökkva á auglýsingavél kvikmyndahússins á barnasýningum.
31

 Ekki 

er þó vitað hvort þessu sé fylgt enn þann dag í dag. 

Árið 1999 var umfjöllun um auglýsingar þar sem börn eru markhópurinn og ábendingar 

voru sendar til viðeigandi aðila í framhaldinu. Dæmi um ábendingar voru auglýsingar um 

leikföng, skyndibitastaði o.fl. í morgundagskrá sem ætluð er börnum og auglýsingar banka 

sem sendar eru á heimili til barna allt niður í 12 ára aldur. Einnig var send ábending varðandi 

auglýsingu módelskóla þar sem afar grannar stúlkur á aldrinum 14-15 ára voru andlag 

auglýsingarinnar og þóttu þær óheppileg fyrirmynd fyrir börn og unglinga. Einnig var 

áframhaldandi umfjöllun og ábendingar um bannaðar kvikmyndir og auglýsingar á vegum 

kvikmyndahúsanna.
32

 

Árið 2000 öðluðust gildi ný útvarpslög og var sérstök grein í þeim lögum, 14. gr. sem 

hefur það að markmiði að vernda börn gegn óheimilu efni. Umboðsmaður fagnaði þessari 

réttarbót en sendi menntamálaráðherra erindi um að nauðsynlegt væri að setja reglur um 

framkvæmd greinarinnar til þess að hún hefði tilskilin áhrif.
33

  Umræðan hélt áfram árið 2003 

en árið áður, árið 2002 var sett sérstök reglugerð, 50/2002 um nánari framkvæmd þágildandi 

útvarpslaga. Sérstök tilkynning um setningu og efni reglugerðarinnar var send til 

sjónvarpsstöðvanna þar sem reglugerðin var kynnt.
34

 

                                                        
30

 Ársskýrsla umboðsmanns barna árið 1997 bls. 70-71. 
31

 Ársskýrsla umboðsmanns barna árið 1998 bls. 63-64. 
32

 Ársskýrsla umboðsmanns barna árið 1999 bls. 67. 
33

 Ársskýrsla umboðsmanns barna árið 2000 bls. 66-67. 
34

 Ársskýrsla umboðsmanns barna árið 2003 bls. 49–53. 
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Í skýrslu frá 2005 er kynnt samstarfsverkefni umboðsmanns barna og talsmanns neytenda 

þar sem reynt er að stemma stigu við aukinni markaðssetningu sem beint er að börnum og 

auka neytendavernd þeirra.
35

 Vísað er til umfjöllunar um reglurnar í kafla 3.1.6 hér að framan. 

Árið 2010 var lagt fram nýtt frumvarp til laga um fjölmiðla. Í 5. mgr. 41. gr. frumvarpsins 

eru lagðar takmarkarnir á sýningu auglýsinga, 5 mínútur áður en dagskrá sem ætluð er 

börnum hefst og 5 mínútum eftir að henni lýkur. Umboðsmaður sendi umsögn til Alþingis um 

þau sjónarmið sem mikilvæg eru í þessu sambandi og minnti hann á að börn eru viðkvæmur 

og næmur þjóðfélagshópur og þarfnast meiri verndar en aðrir fyrir ágangi fjölmiðla.
36

 Nánari 

umfjöllun er um lagasetningu þessa og ný fjölmiðlalög í kafla 3.1.1.  

Eins og sjá má á þessari samantekt um störf umboðsmanns barna má draga þá ályktun að 

réttarvernd og hugsanagangur almennt hafi batnað með árunum. Það sem umboðsmaður barna 

hefur náð til leiðar á sínum starfsárum er mikilvægt skref í vernd og umhyggju fyrir börnum 

landsins. Það sést t.a.m. á löggjöfinni en hann beitti sér fyrir setningu reglugerðar 50/2002 til 

nánari framkvæmdar á útvarpslögum 53/2000 og svo skilaði hann einnig inn áliti sínu við 

vinnslu frumvarps til núgildandi löggjafar, fjölmiðlalaganna.  Leiðbeiningarreglur um 

neytendavernd eru einnig frá honum komin í samstarfi við talsmann neytenda og einnig minni 

ábendingar og fræðslu til fjölmiðla og kvikmyndahúsa. Telja verður að embætti sem einbeitir 

sér að réttarvernd barnanna sé mjög mikilvægt því eins og áður hefur komið fram er það 

þjóðfélagshópur sem á erfitt með að berjast fyrir fyrir réttindum sínum að eigin frumkvæði.  

 

                                                        
35

 Ársskýrsla umboðsmanns barna árið 2005 bls. 17. 
36

 Ársskýrsla umboðsmanns barna árið 2010 bls. 43. 
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6. Nýleg álitamál  

Í framhaldinu er rökrétt að kanna hvort mál sem varða friðhelgi einkalífsins á einhvern hátt 

hafi verið tekin til umfjöllunar af dómstólum landsins, Persónuvernd o.s.frv. Ekki er betur séð 

að mál af þessum toga hafi ekki verið tekin til umfjöllunar hjá dómstólum eða umboðsmanni 

Alþingis í þessu sambandi. Aftur á móti var litið í álit og ákvarðanir Persónuverndar þar sem 

álitamál varðandi persónuvernd og friðhelgi einkalífs eru náskyld. 

Ákvörðun Persónuverndar 22. nóvember 2011 (2011/750) varðar kvörtun sem send var 

stofnuninni. Kvörtunin beindist að gerð úrtakslista og framkvæmd markaðsrannsóknarinnar 

Ungmennavagnsins sem framkvæmt er á vegum Capacent. Hringt var í 12 ára barn og það 

spurt út í farsíma- og Internetnotkun sína án þess að talað væri við forráðamann fyrst og hann 

spurður um leyfi til að fá að tala við barnið. Persónuvernd komst að þeirri niðurstöðu að ekki 

væri brotið í bága við lög um persónuvernd nr. 77/2000 varðandi vinnslu persónuupplýsinga 

og ekki var minnst á önnur lög. Hér verður þó að setja spurningarmerki við þessi vinnubrögð 

Capacent að beina markaðsrannsóknum sínum að ungum börnum án vitundar foreldra.  

Þann 7. mars 2012 birtist frétt á fréttamiðlinum mbl.is þar sem umfjöllun var um markpóst 

frá Skemmtigarðinum í Smáralind sem sendur var börnum á aldrinum 6-18 ára.
37

  Fer það í 

bága við 7. gr. leiðbeinandi reglnanna um neytendavernd barna:  

Markaðssetning á vöru eða þjónustu gagnvart börnum undir framhaldsskólaaldri – einnig í 

fyrirliggjandi viðskiptasambandi – skal ávallt fara í gegnum þann sem fer með forsjá barns. 

Óumbeðinn markpóstur frá fyrirtækjum á ekki að beinast að börnum undir 

framhaldsskólaaldri jafnvel þó að fyrir liggi viðskiptasamband milli fyrirtækis og barns. 

 

Talsmaður neytenda gerði athugasemd við vinnubrögðin og boðar endurskoðun 

leiðbeiningareglnanna í framhaldinu og verður forvitnilegt að sjá hvernig unnið verður úr 

þessu í framhaldinu.
38

 

Forvitnilegt er að líta til þess að mál af þessu tagi hafa verið sjaldséð hjá 

úrskurðarnefndum eða til umfjöllunar í fjölmiðlum en eru þessi tvö nýlegu tilvik vísbending 

um vitundarvakningu af einhverju tagi og verður að telja að slík þróun sé af hinu góða.  

                                                        
37

 Framhaldsskólaaldur hér á landi teygir sig frá ca. 16 ára aldri og til tvítugs. Virðist þó vera miðað við neðri 

mörkin þar sem börn verða sjálfráða við 18 ára aldur og mega því fá sendan póst af öllu tagi eftir þann tíma.  
38

 http://www.mbl.is/frettir/innlent/2012/03/07/6_ara_born_fa_sendan_markpost/ (Sótt 7. mars 2012).  

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2012/03/07/6_ara_born_fa_sendan_markpost/
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7. Lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um friðhelgi einkalífs barna, stöðu þeirra gagnvart 

fjölmiðlum og þær lagareglur og aðrar reglur sem vernda eiga börn fyrir ágangi og 

óæskilegum skilaboðum fjölmiðla. Ljóst er af umfjöllun þessari að brýnt þykir að hafa 

almenn viðmið og reglur á þessu sviði og eru þær reglur sem gilda nokkuð margar og 

ítarlegar. Sést hefur á yfirferðinni að hlutdeild fjölmiðla í lífi fólks hefur farið stækkandi og 

hafa reglurnar tekið mið af því. Oftar en ekki er brugðist við með setningu laga eða reglna 

eftir umfjöllun eða umræðu sem skapast hefur í samfélaginu eftir að úttektir eða kvartanir 

hafa borist til aðila á borð við umboðsmann barna, talsmann neytenda eða í opinberri 

umræðu. Þykir óhætt að álykta að fjölmiðlar og hlutaðeigandi aðilar séu allir af vilja gerðir til 

þess að vernda börn frá áreiti og ágangi en oft virðist þó sem hagsmunaaðilar gleymi sér oft í 

atgangi tækni og markaðssóknar. Virðist vera að almennt hugsunarleysi og sofandaháttur 

einkenni framkvæmd fjölmiðla, auglýsenda og markaðsaðila og oft virðast þeir aðilar ekki 

gera sér grein fyrir þeim áhrifum sem þeir hafa í samfélaginu, og þá sérstaklega á börn. 

Liggur það í augum uppi að reglum þeim sem reifaðar eru í þessari ritgerð er ekki fylgt í 

hvívetna og verndin þarf að vera meiri. Þykir nokkuð skorta á að aðilar í fjölmiðlarekstri hafi 

frumkvæði og hafi augun opin fyrir því að skoða hvað er viðeigandi á hverjum tíma. Aftur á 

móti er ljóst að hér á landi höfum við aðila sem eru tilbúnir til þess að halda barnavernd hátt á 

lofti og mikið aðhald er í þessum málum. Með áframhaldandi tæknibyltingu og 

upplýsingaflæði er mikilvægt að halda áfram að vera vakandi í þessum málum og ekki leyfa 

markaðs- og neysluhyggju að ná til okkar og skerða það friðhelgi einkalífsins sem börn eiga 

rétt á. Mikilvægt er að hafa að leiðarljósi þann rétt barna til þess að fá að vera börn í friði.  
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