
Heill og sæll Tryggvi
 
Þakka þér fyrir póstinn í gærkvöldi, sem ég skal glaður svara með afriti til þeirra sem
þú tiltekur í þínu skeyti.
 
Best að segja það strax að ég er hjartanlega ósammála þeim sjónarmiðum sem fram
koma í pósti þínum. Almennt tel ég að fremur megi gagnrýna íslenska fjölmiðla fyrir
linkulega framgöngu við valdamenn – kjörna, skipaða og sjálfskipaða – en hið
gagnstæða. Kannski mætti segja að hlutur fjölmiðla í hinni margumtöluðu og
margþættu ábyrgð á núverandi ástandi felist einmitt í því, - skorti á aðgangshörku.
 
Í Kastljósi í gær og Silfri Egils þarsíðasta sunnudag var spurt þeirra spurninga sem
brenna á vörum almennings, - sama almennings og nú er um það bil bil að axla
reikning upp á nokkur hundruð milljarða króna fyrir það hvernig íslenskir auðmenn
og íslensk stjórnsýsla hafa haldið á málum. Með sama hætti og flestir hafa skilning á
því að forsætisráðherra getur  að svo komnu máli ekki svarað öllum þessum
spurningum er ég viss um að hann sjálfur hefur skilning á því að þeirra sé spurt. Það
er einmitt m.a. hlutverk fréttamanna/þáttastjórnenda að spyrja fyrir hönd umbjóðenda
sinna, - spyrja eins og stjórnandinn telur að áhorfendur/hlustendur myndu sjálfir vilja
spyrja.
 
Nú kann á stundum að vera nokkuð fíngerð lína á milli þess að stjórnandi sýni
eðlilega aðgangshörku eða óþarfa dónaskap. Það kann m.a. að ráðast af smekk
áhorfandans, samúð hans með viðkomandi einstaklingi eða málstað eða jafnvel
uppeldi hvor hliðin á þessum peningi honum finnst vera uppi hverju sinni. Þetta þekki
ég mætavel sjálfur – hafandi stjórnað fleiri svona þáttum en ég kæri mig um að muna.
 En það máttu hafa í huga að staðhæfingar, sem viðmælandanum er gefinn kostur á að
svara, eru oftar en ekki viðtekin tækni í viðtölum af þessu tagi fremur en að þær lýsi
endilega skoðunum stjórnandans.
 
Mér finnst einnig rétta að árétta hér að það er talsverður munur á þessum tveimur
þáttum sem þú nefnir til sögunnar, - sem er í sem stystu máli kannski best skýrður
með þeirri líkingu að Egill hefur heldur lengri taum í Silfrinu en Sigmar í Kastljósi.
Og – af því að það er alltaf verið að tala um ábyrgð – þá er ég ekki að víkjast undan
endanlegri ritstjórnarlegri ábyrgð á þeim báðum, - svo eftirsóknarvert sem þér kann
nú að þykja það!
 
Að lokum þetta: Ég tel að Ríkisútvarpið hafi staðið fyrir áreiðanlegum, hlutlægum,
hófstilltum, sjálfstæðum og traustum  fréttaflutningi af þeim þrengingum sem nú
steðja að þjóðinni. Af áhorfs-, hlustunar- og trúverðugleikamælingum má ráða að
þjóðin er sama sinnis. Að saka Ríkisútvarpið um að hafa "...gengið í lið með dómstól
götunnar, skrílmenningu..." eða kynda undir "...sleggjudóma, ofstæki..."  er – og best
að halda sig við hófstillt orðalag – ósanngjarnt.
 
 
Vertu svo kært kvaddur,
 
Páll Magnússon


