
Sæll, Páll, og þakka þér málefnalegt svar - sem þín var von og vísa.

Ekki bjóst ég nú við, að þú yrðir sammála mér, en að þú værir "hjartanlega ósammála þeim
sjónarmiðum sem fram komu í pósti" mínum, bjóst ég heldur ekki við að heyra, enda viðurkennir þú
á þinn hátt sumt af sjónarmiðum mínum, þegar þú segir að á stundum kunni að vera fíngerð lína
milli þess að stjórnandi sýni eðlilega aðgangshörku eða óþarfa dónaskap og það kunni m.a. að
ráðast af smekk áhorfandans, samúð hans með viðkomandi einstaklingi eða málstað eða jafnvel
uppeldi.

Þetta er megurinn málsins, Páll: línan milli eðlilegra eftirgangsmuna (ég vil ekki nota orðið
aðgangsharka) og dónaskapar er fíngerð, auk þess sem viðhorf manna ræðst af uppeldi og menntun
- og samúð með málstaðnum, en það kallast hlutdrægni.  Þessa línu óð Egill yfir og sýndi að mínum
dómi ekki aðeins óþarfa dónaskap heldur fullkominn dónaskap, og hef ég þó enga samúð með
aurasafni, auðsöfnun og auðmönnum.

En Sigmar fór einnig yfir strikið í gær, þótt honum takist iðulega vel upp, einkum þegar lítið reynir á
og um gamanmál er að ræða.  Skal ég nú - máli mínu til stuðnings - nefna nokkur dæmi úr
Kastljóssþættinum frá því í gærkvöldi:

1.  Sigmar greip a.m.k 15 sinnum fram í fyrir forsætisráðherra sem fann að því með orðunum:
"Leyfðu mér að svara ..." og "Má ég aðeins klára, Sigmar", en Sigmar svaraði: "Samt ætla ég að rukka
þig um þetta."

2. Sigmar kom iðulega með fullyrðingar (sleggjudóma) og leiðandi eða lokaðar spurningar, ekki
opnar, málefnalegar spurningar eins og á að nota þegar menn vilja komast að hlutlægri, traustri
niðurstöðu.

Dæmi:
"Af hverju er þetta ekki fyrir opnum tjöldum?" (Fullyrðing um að umræður hafi ekki farið fram fyrir
opnum tjöldum og leiðandi spurning í stað opinnar spurningar s.s.: "Telur þú, forsætisráðherra, að
upplýsingar til almennings og fjölmiðla um viðræður við Alþjóða gjaldeyrissjóðinn hafi verið nægar?"
Slík spurning á fullan  rétt á sér, því að upplýsingar ríkisstjórnarinnar hafa verið ónógar og því
miður satundum rangar.)

"Af hverju var ekki meiri þungi í samningunum við Breta?" (Fullyrðing um að það hafi ekki verið
þungi í viðræðunum sem Sigmar veit ekkert um og á ekki að taka afstöðu til.)

"Hvað er það sem þolir ekki dagsins ljós?" (Fullyrðing, ekki opin spurning, enda komst
forsætisráðherra undan að svara.)

"Er ekki alveg einboðið að hækka skatta." (Leiðandi spurning.)

"Hvað er þetta mikið [þ.e. skuld íslensku þjóðarinnar], þúsund til tvö þúsund milljarðar." (Fullyrðing
þar sem munurinn á upphæð er tvöfaldur, ekki traustvekjandi.  Í staðinn átti að nota hér opna
spurningu og Sigmar að fara varlegar með tölur.)

"Almenningur þarf að borga reikninginn." (Fullyrðing sem ýtir undir þann ótta sem grefur um sig í
þjóðfélaginu og þá trú almennings að hann verði látinn borga - sem ekki verður, m.a. vegna þess að
verið er að reyna að gera verðmæti úr eignum bankanna og lækka aðrar skuldir smám saman.  Þetta
er æsifréttastíll sem Ríkisútvarpinu er ekki aðeins ósamboðinn heldur bannað að stunda!)

Þið "settuð landið á hausinn". (Fullyrðing, sleggjudómar. Landið er ekki á hausnum, þótt
almenningur - "maðurinn á götunni" - fullyrði slíkt og Ríkisútvarpið tekur hér undir, enda mótmælti
forsætisráðherra þessu sem rangri fullyrðingu.)

"Þú berð ábyrgð á þessu.  Þú berð ábyrgð á því að þeir [útrásarmennirnir] settu landið á hausinn."
(Fullyrðing, leiðandi spurning, sleggjudómar í stað yfirvegðarar opinnar spurningar.  Ekki sæmandi
Ríkisútvarpinu.)



"Landið er nær þjóðargjaldþroti." (Staðlaus og röng fullyrðing. Íslenska ríkið er ekki og verður ekki
gjaldþrota.  Það er auk þess ekki tæknilega unnt.)

"Ertu viss um að þú njótir trausts." (Illa orðað þótt e.t.v. kunni satt að vera.)

"Af hverju á almenningur að borga."  (Fullyrðing.  Svar forsætisráðherra: "Þú [Sigmar] gefur þér
forsendur sem ekki eru til.")

"Af hvrju gerðuð þið ekki neitt?"  (Leiðandi spurning, borin fram með reiðilegri ásökun í röddinni.)

3. Þá skaut Sigmar sér á bak við fólkið - almenning í landinu, manninn á götunni - með því að segja:
"Ég er að tala út frá því sem sagt er í þjóðfélaginu."  Raunar segir þú, Páll, hið sama í svari þínu með
orðununum: "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."

Þetta er mikill misskilningur hjá fréttamönnum og þáttastjórnendum - og útvarpsstjórum, að
þeir/þið eigið ykkur einhverja umbjóðendur, þ.e.a.s. að einhverjir einstaklingar - að ekki sé talað um
að almenningur í landinu hafi fengið ykkur í hendur eitthvert umboð til þess að ráðskast með sig og
gera þjóðinni upp skoðanir eða spyrja spurninga sem almenningur vildi hafa spurt.  Þið eruð ekki
umboðsmenn þjóðarinnar heldur þjónar fólksins sem eigið að leita sannleikans en ekki kynda undir
fordóma, ótta, ofstæki og fávíslegt tal.

Að lokum þetta: Ég sé á blogginu að afstaða þín og manna þinna á sér marga áhangendur.  Þeir sem
blogga er fólk, aðallega karlmenn á aldrinum milli tvítugs og fertugs.  Konur og menn á mínum aldri
blogga ekki, en viðhorf mín eiga fylgi meðal hins þögla meirihluta og hins skapandi minnihluta, en í
þeim hópi eru margir vel menntaðir útrásarmenn, karlar og konur, sem hafa öðlast menntun,
reynslu og þekkingu á sviði stærðfræði, hagfræði, viðskiptafræði, líffræði, líefnafræði, mannfræði,
tónlistar, leiklistar, eðlisfræði, upplýsingatækni, aðferðafræði og stjórnmálafræði, svo eitthvað sé
nefnt, og þetta fólk á eftir að vinna að því að efla íslenskt hagkerfi og bæta íslenskt mannlíf með
málefnalegri umræðu sem byggjast mun á þekking og reynslu en ekki ofstæki og sleggjudómum.

Með bestu kveðjum og ósk um að Ríkisútvarpið ohf verði vanda sínum vaxið í höndum þínum.

Ríkisútvarpið er ein af mikilvægustu stofnunum þjóðarinnar, næst á eftir heimilunum eða réttara
sagt foreldrum, skólum landsins og Alþingi Íslendinga.
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