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Þér tilkynnist hér með að ég tel mér ekki fært að s inna starfi mínu sem
umboðsmaður skuldara eftir að þú kynntir mér munnle ga í dag þá ósk þína að ég
víki til hliðar úr umræddu embætti.

Síðustu daga hefur verið fjallað talsvert í fjölmið lum um tiltekin
viðskipti mín fyrir nokkrum árum. Í andrúmslofti  þ eirrar umræðu sem
leidd er af DV og bloggurum eru viðskipti glæpur, s ama hvort þau leiða
af sér hagnað eða tap.

Í mínu tilfelli kaupir einkahlutafélag í minni eigu  hlutabréf í banka
og legg ég inn í þau kaup rúmlega 100 milljónir kró na af um 300 m. kr.
kaupverði. Hitt  fékk félagið að láni frá seljendum . Nú er það svo að
seint verða það metin viðskipti ársins að kaupa hlu t í banka árið
2007. Slíkt var eftir á að hyggja heimskulegt en hv orki ólöglegt né
ósiðlegt. Ég tapaði þarna nánast aleigunni en selje ndur högnuðust í
raun og veru um þær 100 milljónir sem þeir fengu gr eiddar fyrir
pappíra sem urðu verðlausir.

Stuttu síðar sel ég að ráði endurskoðenda félagið. Félagið er enn
starfandi. Samkvæmt mínum upplýsingum hafa ekki ver ið gerð hjá því
árangurslaus fjárnám og mér er ekki kunnugt um að a fskriftir hafi
farið fram vegna þess. Ljóst er hins vegar að eigni r þess eru
verðlitlar, og skuldirnar stökkbreyttar, eins og ra unin er með
þúsundir hlutafélaga í þessu landi eftir hrun banka nna og krónunnar.
Þessa sögu sagði ég þér síðastliðið haust, þegar þú  óskaðir eftir
starfskröftum mínum fyrir Vinnumálastofnun.

Sú umræða sem hefur síðustu daga átt sér stað um of angreind mál gengur
út á það að þeir sem hafi átt í viðskiptum geti ekk i tekið þátt í
uppbyggingu okkar samfélags. Viðskipti sem þessi va ldi vanhæfi í
opinberu starfi. Því er ég ekki sammála, og þú veld ur mér vonbrigðum
þegar þú tekur undir þessi sjónarmið með því að ósk a eftir afsögn
minni.

Ég hef undanfarna daga talað við fjölda fólks sem l eitað hefur til
embættisins, og forvera þess, Ráðgjafastofu heimila nna. Ég hef hlýtt á
sögur einstaklinga sem eru að missa eignir sínar og  heimili og ramba á
barmi gjaldþrots. Mér þykir leitt að fá ekki tækifæ ri til að liðsinna
þessu fólki. Ég held að sá sem sjálfur hefur fundið  á eigin skinni
fyrir afleiðingum hins efnahagslega jarðskjálfta se m reið yfir landið
fyrir tveimur árum, sé ekki verr til þess fallinn a ð skilja stöðu
slíkra einstaklinga en sá sem aldrei hefur lent í f járhagslegum
erfiðleikum.

Samfélag okkar er í sárum eftir græðgisvæðingu  góð ærisins. Þar tók ég
þátt og lét hrífast með. Auðvitað er það fráleitt f yrir mann sem á
næga fjármuni til að geta lifað sómasamlegu lífi út  ævina að leggja þá
undir til að efnast meira. Er maður sem á 1 milljar ð hamingjusamari en
sá sem á 100 milljónir? Sá sem heldur slíkt á skili ð að tapa fé. Það
gerði ég og reyndist mér það dýrt námskeið.

Ég held hins vegar að samfélag okkar þurfi á öllum vinnufúsum höndum



að halda við uppbyggingu og endurreisn. Ég hef liti ð svo á að mér beri
skylda til að leggja þar mitt af mörkum. Það var ás tæða þess að ég tók
að mér fyrir þína hönd stjórnarformennsku í Vinnumá lastofnun og
Atvinnuleysistryggingarsjóði síðastliðið haust. Þar  hef ég stjórnað og
byggt upp þjónustu við atvinnulausa í þessu landi. Fyrri hluta þessa
árs komum við tæplega 3.000 ungmennum til náms og f jölbreyttra
virkniúrræða.  Í dag var kynnt sambærilegt átak geg n
langtímaatvinnuleysi. Af þessum verkum er ég stoltu r og eins og þú
veist þá hef ég lengst af einungis þegið í laun fyr ir fullt starf að
þessum málum því sem svarar til einfaldra atvinnule ysisbóta, um 149
þúsund krónur á mánuði. Þetta var í mínum huga samf élagsþjónusta.

Starf umboðsmanns skuldara nálgaðist ég með sama hæ tti. Ég vildi vinna
samfélagi mínu gagn í þessu erfiða starfi sem svo s orglega fáir sóttu
um. Og ég taldi mig hæfan til þess. Fátt kann ég be tur en að byggja
hratt upp starfhæfar einingar. Ég taldi mig geta ta lað máli skuldara
og gerði það strax frá fyrsta degi. Ég vildi gegna þessu starfi af
einlægni, eindrægni og heiðarleika. Ekki vegna embæ ttisins, ekki vegna
launanna, heldur vegna málstaðarins.

Það er hins vegar ómögulegt fyrir umboðsmann skulda ra að sinna sínu starfi án
stuðnings ráðherra. Því segi ég mig frá embættinu.
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