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fjölmiðlar

RÚV er fjölmiðill þjóðarinnar, er í eigu ríkisins 
og fær beint framlag úr ríkissjóði. Í lögum 
segir um markmið stofnunarinnar að hún 
skuli „stuðla að lýðræðislegri umræðu, 
menningarlegri fjölbreytni og félags-
legri samheldni í íslensku samfélagi með 
fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu“.

Tvennt má undirstrika í þessum mark-
miðum; „lýðræðisleg umræða” og „félagsleg 
samheldni.” Öllum má vera ljóst að hvorki 
stuðli það að lýðræðislegri umræðu né 

félagslegri samheldni að RÚV efni til aðfarar 
að forsætisráðherra landsins og knýi hann 
til afsagnar. En einmitt það gerði RÚV á 
vormánuðum. Til að ná fram markmiði sínu 
notaði fréttastofa RÚV  lygar og blekkingar 
og þverbraut eigin siðareglur.

Í siðareglunum RÚV segir: 
„Starfsfólk sem sinnir umfjöllun um fréttir, 
fréttatengt efni eða dagskrárgerð sann-
reynir að heimildir séu réttar og að sanngirni 
sé gætt í framsetningu og efnistökum.” 

Páll Vilhjálmsson

Aðför RÚV að Sigmundi Davíð 
Einstakt dæmi um misnotkun fjölmiðlavalds
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Í aðförinni voru heimildir affluttar og 
ósanngirni var reglan í vali á heimildamönn-
um og framsetningu og efnistökum frétta.

Fyrirsát í ráðherrabústaðnum

Um miðjan mars hófst ferli sem lauk með 
afsögn Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar 
forsætisráðherra 5. apríl. Rás atburðanna 
hófst með því að sænskur sjónvarpsmaður 
fékk viðtal við forsætisráðherra á fölskum for-
sendum. Viðtalið var tekið í ráðherrabústaðn-
um við Tjarnargötu 11. mars. 

Sænski sjónvarpsfréttamaðurinn Sven 
Bergman útskýrði í upphafi viðtalsins að 
hann vilji ræða við Sigmund Davíð almennt 
um eftirmál hrunsins. Þetta kemur skýrt fram 
í upptöku af undirbúningi viðtalsins sem 
norska dagblaðið Aftenposten sýndi, en sá 
hluti var aldrei sýndur í RÚV. 

Sigmundur Davíð spurði þann sænska 
um hvað viðtalið eigi að vera. Sven svaraði á 
ensku að viðtalið snúist um hrunið og endur-
reisn Íslands.  

Fljótlega eftir að Sigmundur Davíð tók 
sér sæti fyrir framan upptökuvélarnar færði 
Sven talið að erlendu eignarhaldsfélagi sem 
eiginkona forsætisráðherra, Anna Sigurlaug 
Pálsdóttir, stofnaði áður en Sigmundur Davíð 
hóf afskipti af stjórnmálum. Eignarhalds-
félagið Wintris var stofnað um föðurarf Önnu 
Sigurlaugar árið 2007. Fjölmargir Íslendingar 
stofnuðu reikninga af þessu tagi á þessum 
tíma enda héldu viðskiptabankar þessari  
þjónustu að efnafólki. Anna Sigurlaug er 
erfingi Toyota-umboðsins og sterkefnuð.

Sigmundur Davíð vissi ekki hvaðan á sig 
stóð veðrið þegar Sven þýfgaði hann um 
Wintris, sem stofnað var fyrir níu árum. 

Til að gera senuna enn skrítnari kom inn í 

viðtalið fyrrum starfsmaður RÚV, Jóhannes 
Kr. Kristjánsson, og tók yfir stjórnina af þeim 
sænska. Jóhannes Kr. var í ráðherrabústaðn-
um undir því yfirskini að vera aðstoðar-
maður Sven Bergman. Jóhannes Kr. sveiflaði 
ljósritum og krafði Sigmund Davíð svara á 
stundinni um félag sem stofnað var fyrir nærri 
áratug og alfarið í eigu Önnu Sigurlaugar. Eðli-
lega kom forsætisráðherra illa út úr viðtalinu. 
Til þess var leikurinn gerður.

Fyrirsát af þessu tagi tíðkast ekki í 
fjölmiðlum nema í algerum undantekninga-
tilfellum, til dæmis þegar flett er ofan af 
barnaníði, vændi eða öðrum lögbrotum. 
Síðar átti eftir að koma á daginn að Jóhannes 
Kr. var í verktöku hjá RÚV við að framleiða 
þennan þátt. Viðtalið við Sigmund Davíð var 
fengið á fölskum forsendum og logið var til 
um viðfangsefnið.

Raðfréttir til að halda málinu á „lífi“

Skjölin sem Jóhannes Kr. veifaði framan í 
Sigmund Davíð í fyrirsátinni 11.  mars voru 
hluti svokallaðra Panama-skjala sem lekið var 
til valdra fjölmiðla á Vesturlöndum. Panama-
skjölin eru upplýsingar um reikninga sem 
efnafólk um víða veröld átti í gegnum lög-
fræðistofuna Mossack Fonsecka í Panama.

Jóhannes Kr. Kristjánsson hafði fengið í 
gegnum félag sitt, Reykjavík Media, aðgang 
að þeim hluta skjalanna sem snertu Íslend-
inga. Samkomulag var á milli þeirra sem 
fengu aðgang að skjölunum að engar fréttir 
skyldu berast af innihaldinu fyrr en  3. apríl. 
Jóhannes Kr. gerði samning við RÚV um 
að þáttur um Panamaskjölin yrði sýndur í 
Kastljósi sunnudaginn 3. apríl. 

Fréttastofa RÚV tók að sér að halda „lífi” í 
málinu frá því að viðtalið við Sigmund Davíð 

Jóhannes Kr. sveiflaði ljósritum og krafði Sigmund Davíð svara  
á stundinni um félag sem stofnað var fyrir nærri áratug og alfarið í eigu  

Önnu Sigurlaugar. Eðlilega kom forsætisráðherra illa út úr viðtalinu.  
Til þess var leikurinn gerður. Fyrirsát af þessu tagi tíðkast ekki í fjölmiðlum 

nema í algerum undantekningatilfellum , til dæmis þegar flett er ofan  
af barnaníði, vændi eða öðrum lögbrotum. 
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var tekið, þann 11. mars, fram að útsendingu 
Kastljóss rúmum þrem vikum seinna. Það 
gerði RÚV skammlaust og hélt uppi raðfréttum 
af málinu í þessar þrjár vikur. 

Fréttaútsendingar RÚV þekja allan 
sólarhringinn og fá dreifingu í gegnum 
útvarp, sjónvarp og netsíðu. Vegna fyrirferð-
arinnar á fjölmiðlamarkaði er RÚV í stakk 
búið að leggja línurnar um fréttaefni hvers 
dags.  Með raðfréttum var skapað neikvætt 
andrúmsloft í kringum forsætisráðherra og 
sú mynd dregin upp hann væri skattsvikari, 
ósannindamaður og vanhæfur í embætti.

RÚV í mótsögn við Guardian

Blaðamenn breska dagblaðsins  
Guardian höfðu aðgang að sömu gögnum  
og Jóhannes Kr. Þann 3. mars fjallaði blaðið  
ítarlega um Wintris  og forsætisráðherra-
hjónin  og sagði:

„Guardian hefur ekki sé neinar sannanir 
fyrir skattaundanskotum, undabrögðum 
eða óheiðarlegum ávinningi Sigmundar 
Davíðs, Önnu Sigurlaugar eða Wintris.“

(The Guardian has seen no evidence to sug-
gest tax avoidance, evasion or any dishonest 
financial gain on the part of Gunnlaugsson, 
Pálsdóttir or Wintris.)

Þessi niðurstaða Guardian er algerlega í 
mótsögn við áróðursherferðina sem þjóðar-
fjölmiðillinn á Íslandi keyrði sífellt í þrjár vikur. 
Blaðamenn Guardian eru yfirvegaðir, sann-
gjarnir og stunda hlutlæga fréttamennsku. 
Fréttamennskan sem stunduð er í Efstaleiti er 
af allt annarri gerð.

Í  framhaldi af fyrirsátinni í ráðherra-
bústaðnum birti Anna Sigurlaug færslu á 
fésbók sinni um Wintris. Í færslu frá 15. mars 
sagði hún m.a. um Wintris:

„KPMG hefur haldið utan um skattamálin 
fyrir mig og mér hefur frá upphafi verið 
mjög mikilvægt að þau séu í fullkomnu 
lagi. Það var því aldrei frestað neinum 
skattgreiðslum eða neitt þess háttar þó 
að möguleikar væru til þess samkvæmt 
lögum.

Þegar við Sigmundur ákváðum að gifta 
okkur fylgdi því að fara yfir ýmis mál, þar á 
meðal fjárhagsleg. Bankinn minn úti hafði 
gengið út frá því að við værum hjón og 
ættum félagið til helminga. Það leiðrétt-
um við á einfaldan hátt árið 2009 um leið 
og við gengum frá því að allt væri í lagi 
varðandi skiptingu fjármála okkar fyrir 
brúðkaupið.“
Í samræmi við heiðarlega fréttamennsku 

Jóhannes Kr. Kristjánsson, sem var sagður aðstoðarmaður sænska sjónvarpsmannsins, blandar sér í viðtalið og tekur yfir 
stjórn þess. Jóhannes Kr. er fyrrverandi starfsmaður Ríkisútvarpsins en síðar kom á daginn að hann var í verktöku hjá RÚV 
við að framleiða þáttinn.  Viðtalið við Sigmund Davíð var fengið á fölskum forsendum og logið var til um viðfangsefnið.
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hefði RÚV sagt frá yfirlýsingu Önnu Sigur-
laugar og tilgreint ástæður sem lágu þar að 
baki. Fréttastofan vissi fullvel hvers vegna 
Anna Sigurlaug birti þessa færslu; það var 
vegna fyrirsátar verktaka RÚV í ráðherra-
bústaðnum. En fréttastofan var ekki að reyna 
að upplýsa heldur vekja grunsemdir og ala á 
tortryggni. Fréttir RÚV af Wintris-máli Önnu 
Sigurlaugar og Sigmundar Davíðs næstu 
daga voru allar því marki brenndar að sýna 
hjónin í neikvæðu ljósi. 

Fyrstu dagana eftir færslu Önnu Sigurlaugar 
reyndi RÚV að finna heppilega skotlínu á þau 
hjónin. Stjórnarandstöðuþingmenn spiluðu 
með, eins og gefur að skilja.   

Árni Páll Árnason, formaður Samfylkingar, 
var kallaður í viðtal mánudaginn 21. mars. 
Þá sagði Árni Páll að „stóra spurningin” væri 
„hvort forystumenn deildu ekki kjörum með 
þjóðinni.” Árni Páll sagði ekki eitt aukatekið 
orð um mögulegt vanhæfi forsætisráðherra 

í viðtalinu. Fimmtudagskvöld í sömu viku  
fannst RÚV kominn tími á annan snúning á 
forsætisráðherra og kallaði Árna Pál enn á ný 
til vitnis. Fréttafyrirsögnin er: 

„Allt bendi til vanhæfis forsætisráðherra.”  

Á mánudag datt Árna Páli ekki í hug van-
hæfi. RÚV klukkaði Árna Pál á fimmtudegi í 
sömu viku til að fá yfirlýsingu um vanhæfi. 
Árni Páll spilaði með. Annars kæmist hann 
ekki í viðtal á RÚV. Nú átti að hamra á van-
hæfi.

Alið á tortyggni

RÚV ól á tortryggni á milli ríkisstjórnarflokk-
anna með hönnuðum fréttum þar sem 
orð viðmælenda voru afflutt til að þjóna 
tilganginum. Dæmi um það er hádegisfrétt 
föstudaginn langa, 25. mars. Þar endursagði  
fréttamaður RÚV  orð þingmanns Sjálfstæðis-
flokksins, Brynjars Níelssonar, þannig að 
hann virtist vilja kalla til þingflokksfund 
sjálfstæðismanna til að ræða fjármál for-
sætisráðherrahjónanna. Það er stórpólitískt 
ef stjórnarþingmaður óskar eftir þingflokks-
fundi að ræða málefni ráðherra, hvað þá for-
sætisráðherra. Það eitt að kalla saman slíkan 
fund er yfirlýsing um vantraust. Í inngangi 
fréttarinnar sagði orðrétt:

„Brynjar Níelsson, þingmaður Sjálfstæðis-
flokksins, segir að Wintris-málið sé 
óþægilegt fyrir ríkisstjórnarsamstarfið, 
sérstaklega í ljósi samninga við kröfuhafa 
og afnáms hafta. Þingflokkur Sjálfstæðis-
flokksins þurfi að funda um málið og fá 
allar staðreyndir upp á borð áður en hægt 
sé að taka afstöðu til þess.“ 

(leturbreyting pv).

Ríkisútvarpið fullyrti að Brynjar Níelsson, þingmaður 
Sjálfstæðisflokksins, vilji kalla saman þingflokksfund til að 
ræða stöðu forsætisráðherra. Fréttin, sem var ætlað að ala 
á tortryggni milli stjórnarflokkanna, var röng. Brynjar lýsti 
yfir stuðningi við forsætisráðherra á fésbókarsíðu sinni til 
að leiðrétta Ríkisútvarpið. Fréttamenn ríkisins töldu enga 
ástæðu til  leiðrétta ranga frétt.

Á mánudegi datt Árna Páli ekki í hug vanhæfi forsætisráðherra. RÚV klukkaði 
Árna Pál á fimmtudegi í sömu viku til að fá yfirlýsingu um vanhæfi. Árni Páll 
spilaði með.
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Þetta var beinlínis rangt. Brynjar óskaði 
ekki eftir þingflokksfundi. Hann var í sumar-
bústað þessa páskahelgi og sá sig knúinn að 
birta bloggfærslu strax eftir hádegisfréttir til 
að taka af öll tvímæli vegna matreiðslu frétta-
mannsins á viðtalinu. Brynjar skrifaði:

„Vitnað var í mig í fréttum RÚV fyrr í dag 
vegna eigna eiginkonu forsætisráðherra 
og krafna hennar í slitabúin. Mér fannst 
það ekki mikil frétt enda sagði ég ekkert 
annað en sem öllum er ljóst. Umræðan 
um málið er óþægileg fyrir ríkisstjórnina. 
Stjórnarflokkarnir komast því ekki hjá því 
að fara yfir málið og ræða það, sérstaklega 
ef fram kemur vantrauststillaga á þinginu.

Ég hef ekki opinberlega tekið efnislega 
afstöðu til málsins enda veit ég ekki allar 
staðreyndir þess. Mér finnst hins vegar 
afar langsóttar kenningar um vanhæfi 
ráðherrans. Þá er ekki hægt að halda því 
fram að ráðherrann hafi misfarið með vald 
í framgöngu sinni gagnvart slitabúunum, 
hvað þá að aðrir hagsmunir hafi ráðið 
en almannahagsmunir, sem er auðvitað 
aðalatriðið. Ég get hins vegar alveg skilið 
óánægju margra að þessar hagsmunaupp-
lýsingar hafi ekki legið fyrir. Ég vil hins 
vegar taka það fram, ef einhver skyldi vera í 
vafa eftir fréttina, að ég er mikill stuðnings-
maður þessarar ríkisstjórnar sem og for-
sætisráðherra enda hefur þessi ríkisstjórn 
unnið þrekvirki í stærstu hagsmunamálum 
þjóðarinnar.“ 
Þessa eindregnu stuðningsyfirlýsingu  

Brynjars við forsætisráðherra hafði RÚV að engu 
enda var dagskipun á fréttastofunni að keyra 
málið áfram þannig að Sigmundur Davíð væri 
sekur maður og nyti ekki trausts, ekki einu sinni 
hjá samstarfsflokknum í ríkisstjórn.

RÚV heldur herferðinni áfram

Umræðan um vanhæfi sem RÚV hóf gegn 
forsætisráðherra var slegin út af borðinu af 

lögfræðingum án þess að fréttir yrðu sagðir 
af því í RÚV. En þjóðarfjölmiðillinn var ekki af 
baki dottinn og fann sér nýja viðhlæjendur í 
stjórnarandstöðunni og þar var ósvífnin með 
eindæmum.

Kvöldfréttir RÚV 25. mars hófst með þessari 
fyrirsögn:

„Forsætisráðherra grefur undan efnahags-
legu fullveldi Íslands með því að styðja við 
starfsemi skattaskjóla. Þetta segir Svandís 
Svavarsdóttir, þingmaður Vinstri grænna.”  
Þessi frétt var fyrsta fréttin í fréttatíma 

kvöldsins. Það þýðir að þjóðarfjölmiðillinn 
taldi ekkert eiga brýnna erindi við almenning 
í landinu að en þessi hugljómun þingmanns 
Vinstri grænna. 

Sigmundur Davíð reyndi að bera hönd 
yfir höfuð sér vegna fársins sem búið var til 
á Efstaleiti. Þann 27. mars birti hann ítarlega 
skýringu á sinni hlið málsins á heimasíðu 
sinni. Sem fyrr lagði RÚV sig fram um að snúa 
út úr orðum forsætisráðherra. Í hádegisfrétt 
var tekið fram að texti forsætisráðherra sé 
heilar „12 útprentaðar blaðsíður.” Forsætis-
ráðherra sendi ekki út prentað efni heldur 
birti hann textann á heimasíðu sinni. Í stað 
þess að segja efnislega frá greinargerð for-
sætisráðherra gerði fréttamaður það sér að 

„En þjóðarfjölmiðillinn var ekki af baki dottinn og fann 
sér nýja viðhlæjendur í stjórnarandstöðunni og þar var 
ósvífnin með eindæmum.”

Í stað þess að segja efnislega frá greinargerð forsætisráðherra gerði fréttamaður 
það sér að leik að prenta út textann, telja blaðsíðurnar og gefa þannig til kynna 

að Sigmundur Davíð væri að grafa sannleikann í orðahrúgu.
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leik að prenta út textann, telja blaðsíðurnar 
og gefa þannig til kynna að Sigmundur Davíð 
væri að grafa sannleikann í orðahrúgu.

Sigmundur Davíð hafnaði að veita viðtal við 
fréttamenn RÚV þegar þeir voru í þessum ham. 
Það segir nokkuð um viðhorfin á Efstaleiti 
að í hverjum fréttatíma á fætur öðrum var 
tekið fram að forsætisráðherra tali ekki við 
fréttastofuna. Þann 2. apríl birti fréttastofan 
frétt undir fyrirsögninni;  „Skýrir ekki af hverju 
hann talar ekki við RÚV.”  Tóninn er valds-
mannslegur og með henni gefið til kynna að 
þeir sem neita að tala við fréttastofuna þurfi 
að gera sérstaka grein fyrir máli sínu. 

Búum til umræðu og neglum þau

Fréttastofa RÚV telur sig hafna yfir það að 
svara gagnrýni. En vegna efasemda sem 
komu m.a. fram í öðrum fjölmiðlum sendi 
fréttastofan Boga Ágústsson, andlit fréttastof-
unnar, í viðtalsþátt Gísla Marteins Baldurs-
sonar á RÚV 1. apríl.  Gísli Marteinn spurði 
leiðandi spurningar:  „hversu stórt er þetta 
fréttamál?” Svar Boga heitir hringsögn á máli 
rökfræðinnar: 

„Farðu bara á kaffihús, á mannamót. Um 
hvað er talað? Þá sérðu hversu stór frétt 
þetta er.“
Fréttastofan bjó til umræðu með fréttum 

um fjármál Sigmundar Davíðs og notaði 
umræðuna út í þjóðfélaginu sem réttlætingu 
á þeim sömu fréttum. 

Bogi var í raun að segja þetta: 
Okkur hefur tekist að búa til umræðu um 
fjármál forsætisráðherrahjónanna og við 
ætlum að negla þau.
Loksins, loksins þegar þáttur Jóhannesar 

Kr. og RÚV var sýndur í Kastljósi sunnudaginn 
3. apríl var allt til reiðu að greiða forsætis-
ráðherra náðarhöggið. Í inngangi  tengdi 
Helgi Seljan, umsjónarmaður, Sigmund Davíð 
við Pútín Rússlandsforseta og það gaf tóninn. 
Fyrirsát Sven Bergman og Jóhannesar Kr. var 
gert hátt undir höfði og klippt þannig til að 
forsætisráðherra kom sem verst út.

Í hádegisfréttum daginn eftir, mánudag-
inn 4. apríl, tilkynnti RÚV að bein útsending 
yrði frá mótmælum sem boðuð höfðu verið 
á samfélagsmiðlum á Austurvelli síðdegis 
þann dag. Til mótmælanna var boðað eftir 
Kastljósþáttinn. 

Þjóðarfjölmiðillinn tók þannig fullan þátt í 
hámarkinu á múgæsingunni sem stofnunin 
kynti sleitulaust undir í rúmar þrjár vikur.

Misnotkun á fjölmiðlavaldi

Lögin um RÚV segja um markmið stofnunar-
innar að hún skuli „stuðla að lýðræðislegri 

Bogi Ágústsson kom fram í þætti Gísla Marteins og varði fréttaflutning Ríkisútvarpsins um Wintris og forsætisráðherra. 
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umræðu, menningarlegri fjölbreytni 
og félagslegri samheldni í íslensku 
samfélagi með fjölmiðlaþjónustu í 
almannaþágu“.

Það stuðlar ekki að lýðræðislegri 
umræðu að standa fyrir aðför að 
stjórnvöldum og svo sannarlega 
eykur það ekki félagslega samheldni. 
Forsætisráðherra og eignkona 
hans brutu engin lög. 

Ekkert stjórnvald, svo sem skatt-
urinn eða umboðsmaður alþingis, 
lögregla eða ríkissaksóknari, sáu 
ástæðu til að efna til rannsóknar 
á fjármálum Sigmundar Davíðs 
og Önnu Sigurlaugar. Enda ekkert 
tilefni til. Anna Sigurlaug fékk 
föðurarf árið 2007 og geymdi pen-
inginn á erlendum bankareikningi. Það er allt 
og sumt. En með því að efna til moldviðris, 
sem stóð yfir í þrjár vikur, tókst að láta líta 
svo út að forsætisráðherrahjónin væru stór-
glæpamenn.

RÚV nýtti sér almennt vantraust til stjórn-

málanna og bjó til atburðarás sem leiddi til 
afsagnar forsætisráherra 5. apríl. 

Aðförin er einstakt dæmi um misnotkun á 
fjölmiðlavaldi.

Páll Vilhjálmsson er blaðamaður og kennari

Það stuðlar ekki að 
lýðræðislegri umræðu að 

standa fyrir aðför að stjórn-
völdum og svo sannarlega 
eykur það ekki félagslega 

samheldni.  Aðförin að 
forsætisráðherra er einstakt 

dæmi um misnotkun  
á valdi fjölmiðla.

Okkar að móta leikreglurnar
Það hlýtur að vera hlutverk okkar á alþingi að tryggja réttlátar og skýrar leikreglur hvað varðar 
fjölmiðla og fjölmiðlamarkaðinn rétt eins og aðra þætti. Það er okkar að móta leikreglurnar 
og hafa eftirlitið ... Það getur vel verið að það sé nauðsynlegt að taka sérstaklega á eignar-
haldinu og að fjölmiðlarnir verði í mismunandi eða fjölbreyttri eignaraðild. Þá skiptir ekki eins 
miklu máli hvað kemur frá fréttastofunum ef tryggð er dreifð eignaraðild og mismunandi 
eignaraðild á fjölmiðlunum.

Margrét Frímannsdóttir, formaður þingflokks Samfylkingarinnar á Alþingi  19. nóvember 2003.


