
Páll Magnússon útvarpsstjóri!

Hvers vegna efnir Ríkisútvarpið ohf, útvarp allra landsmanna, sem vera skal hlutlaus
og hlutlægur fréttamiðill, enn einu sinni til umræðu eins og í Kastljósi í kvöld, þar
sjálfskipaður dómari í líki fréttamanns – studdur af hópi starfsmanna RÚV – krefur
forsætisráðherra svara við spurningum sem ógerningur er að svara og fréttamaður
fellir dóma, sem hann hefur hvorki umboð til eða þekkingu á að fella dóma um?

Í erfiðleikum, sem steðjuðu að þjóðinni fyrir 40 árum, var talað um alþingi götunnar. 
Þá gegndi Ríkisútvarpið mikilverðu hlutverki við að afla hlutlægra upplýsinga og
skýra á yfirvegaðan hátt stöðu og framvindu mála.

Nú, þegar alvarlegustu þrengingar í sögu íslenska lýðvelsisins, kreppa að fólki og allir
eiga um sárt að binda og enginn veit sitt rjúkandi ráð, kyndir Ríkisútvarpið undir
sleggjudóma, ofstæki og fer með fávíslegt tal.  

Er þetta með vitund, vilja og samþykki þínu sem útvarpsstjóra?

Eftir framgöngu Ríkisútvarpsins í Kastljósi í kvöld og umræður í Silfri Egils fyrir tíu
dögum, má segja að Ríkisútvarpið hafi gengið í lið með dómstól götunnar,
skrílmenningu, sem víða þekkist en er engum til góðs og öllum til skammar.  

Ríkisútvarpið var ekki sett á stofn til þess að fella sleggjudóma og fara með staðlausa
stafi og kynda undir ótta og óvissu og ýta undir skrílmenningu.  Hlutverk þess er
lögum samkvæmt "þjónusta í almannaþágu sem felur í sér að halda í heiðri
lýðræðislegar grundvallarreglur og mannréttindi og frelsi til orðs og skoðana og
gæta fyllstu óhlutdrægni í frásögn og túlkun og veita áreiðanlega og hlutlæga
fréttaþjónustu um innlend og erlend málefni líðandi stundar".
 
Þessa hefur Ríkisútvarpið ekki gætt.

Sem fyrrum fréttamður Ríkisútvarpsins, uppalandi hálfa öld og þegn í landi, þar sem
virða skal grundvallarreglur lýðræðis og þrískiptingu valds, krefst ég opinberlega
svara um afstöðu þína um hegðan og framferði sem birtist í þáttunum Kastljósi og
Silfri Egils.

Með vinsemd.
 
Tryggvi Gíslason


