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Yfirskrift ráðstefnunnar var Fjölmiðlar
g kynþáttafordómar og umræðurnar
nerust aðallega um hlutverk og skyldur
jölmiðla í fjölmenningarlegu samfélagi.
inn fyrirlesaranna minnti á að fjölmiðlum
æri að endurspegla samfélagið og trygja að innflytjendum og öðrum minnihlutaópum væri gert jafn hátt undir höfði og
ðrum samfélagshópum. Annar minnti á
ð fjölmiðlar gegndu aðhaldshlutverki
agnvart stjórnvöldum fyrir hönd innflytjnda eins og annarra samfélagshópa þótt

Tjáningarfrelsi er ekki frekar en önnur
frelsisréttindi án takmarkana. Þannig segir
dómstóllinn í þessum sama dómi að fyrirmæli um að blaðamaður upplýsi hver sé
heimildarmaður að frásögn stríði gegn 10.
grein Mannréttindasáttmála Evrópu nema
önnur veigameiri sjónarmið eigi við. Slíkar
takmarkanir kalli þó á mjög gaumgæfilega
athugun.
Í Goodwin málinu taldi dómstóllinn að
brotið hefði verið gegn 10. grein sáttmálans.
Málavextir voru þeir að William Goodwin,
ungur blaðamaður fyrir tímaritið Engineer,
sem fjallar um viðskiptamálefni, fékk í hendur trúnaðarskjöl sem bentu til að fyrirtækið
Tetra væri í kröggum. Fyrirtækið fór fyrir rétt
í því augnamiði að komast að því hvaða
starfsmaður hefði lekið þessum upplýsing-

• Hinn íslenski
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Forsíðumyndin
Myndin var tekin á félagsfundi blaðamanna
þar sem greidd voru atkvæði um kjarasamningana.

Siðareglur blaðamanna
Siðareglur Blaðamannafélags Íslands hafa verið mikið í umræðunni síðustu vikur og ekki að ástæðulausu. Hið svokallaða DV-mál beindi kastljósinu að siðfræðilegum mörkum í blaðamennsku og þá ekki síst að því hvort
siðareglur Blaðamannafélags Íslands væru á einhvern hátt máttlausar
eða gallaðar. Raunar var umræðan um siðareglurnar og breyttan tíðaranda hafin talsvert löngu áður en DV-mál náðu sér á strik í almennri þjóðfélagsumræðu, þó hún hafi verið á rólegri og e.t.v. yfirvegaðri nótum en
einkenndi málið í kringum hinn hörmulega atburð á Ísafirði. Þannig má
rifja upp að í septemberblaði Blaðamannsins árið 2004 var sérstök úttekt
gerð á stöðu siðaskrármála á íslenskum fjölmiðlum og safnað saman
flestum eða öllum reglum sem unnið er eftir á ritstjórnum miðlanna. Í leiðara þeirrar útgáfu sagði m.a.: „Í síbreytilegu samfélagi er viðbúið að siðareglur og vinnureglur þurfi endurskoðunar við. Jafnvel stöðugrar endurskoðunar. Þær reglur sem Blaðamannafélagið innleiddi á sínum tíma eru
í öllum aðalatriðum óbreyttar enn í dag, næstum 40 árum eftir að þær
komu fyrst fram. Segja má að þær hafi elst vel, m.a. vegna þess að þær
eru almennar og í þeim er ákveðið svigrúm til túlkunar og tillits til breytts
tíðaranda. Nánari útfærslu hefur þá gjarnan verið að finna í innanhússreglum miðlanna sjálfra. Nú hefur hins vegar ýmislegt gerst sem gerir
spurninguna um endurskoðun háværa. Má þar nefna nýja ritstjórnarstefnu hjá DV og dóm Mannréttindadómstóls Evrópu í máli Karólínu
prinsessu af Mónakó. Hvort tveggja ýfir upp gamalkunnar spurningar
varðandi friðhelgi einkalífsins og mynd- og nafnbirtingar.“ Eins og þessi
orð bera með sér er umræðan síður en svo ný. Í millitíðinni hefur Blaðamannafélagið í samstarfi við Samtök fréttamanna auk þess gengist fyrir
sérstöku Siðaþingi sem haldið var sl. haust. Þar var tekist á um þessi mál
á faglegum grundvelli og er gerð grein fyrir þeirri umræðu í því eintaki
Blaðamannsins sem nú kemur fyrir sjónir félagsmanna og almennings. Á
þessu siðaþingi lýsti Arna Schram því yfir að hún myndi óska eftir því við
stjórn Blaðamannafélagsins að farið yrði með formlegum hætti í þá vinnu
að skoða siðareglur félagsins og meta hvort og hvaða þörf væri á endurbótum þar. Sú vinna mun vera komin í farveg, óháð þeirri tilfinningaþrungnu umræðu sem kom upp nú eftir áramótin.
Í umræðunni síðustu vikur hefur því gjarnan verið kastað fram að siðareglur Blaðamannafélagsins séu ónýtar fyrst og fremst vegna þess að þær
séu svo gamlar. Slíkur málflutningur ber vott um ákveðið þekkingarleysi á
siðareglunum og sögu þeirra auk þess sem siðferðilegar grundvallarskyldur breytast auðvitað ekki á nokkrum áratugum. Þó slíkt þýði að sjálfsögðu ekki að endurskoðun reglnanna sé óþörf, undirstrika þessi atriði
mikilvægi þess að endurskoðunin og umræðan um hana sé byggð á
þekkingu og yfirsýn yfir söguna og reynsluna.

Stjórn BÍ:
Arna Schram, blaðamaður Mbl. formaður.
Jóhann Hlíðar Harðarson, Stöð 2/Bylgjan, varaform.
Arndís Þorgeirsdóttir, fréttastjóri FB, gjaldkeri.
Björgvin Guðmundsson, Ritstjóri DV.
Hilmar Þór Guðmundsson, ljósmyndari Viðskiptablaðinu.
Elva Björk Sverrisdóttir, blaðam. Morgunblaðinu.
Eiríkur St. Eiríksson, blaðamaður Skip.is

Varamenn:
Ingibjörg Bára Sveinsdóttir, blaðamaður Fróði.
Svanborg Sigmarsdóttir, blaðamaður á Fréttablaðinu.

Samningaráð:
Arna Schram, Mbl.
Hjálmar Jónsson, Mbl.
Helgi Seljan, NFS.
Jóhann Hlíðar Harðarson, Stöð 2.
Svanborg Sigmarsdóttir, Fréttablaðið.
Þorvaldur Ó. Kristmundsson, Mbl.

Varamenn:
Egill Ólafsson, Mbl.
Fríða Björnsdóttir.
Róbert Róbertsson, Fróði.

Orlofs- og menningarsjóður:
Fríða Björnadóttir, formaður.
Hilmar Karlsson, varaformaður, DV.
Lúðvík Geirsson, ritari.

Varamaður:
Guðmundur Sv. Hermannsson, Mbl.

Endurskoðendur:
Sigtryggur Sigtryggsson, Mbl.
Sigurður Hreiðar Hreiðarsson.

Varamaður:
Guðmundur Sv. Hermannsson, Mbl.

Dómnefnd Blaðamannaverðlauna:
Birgir Guðmundsson, formaður, Elín Albertsdóttir,
Jóhannes Tómasson, Lúðvík Geirsson og
Sigríður Árnadóttir.

Trúnaðarmenn á helstu vinnustöðum
Morgunblaðið:
Anna G. Ólafsdóttir, Guðni Einarsson
og Hjálmar Jónsson.

Dagblaðið/Vísir:
Arndís Þorgeirsdóttir.

NFS:
Hrafnhildur Harðardóttir og Jóhann Hlíðar Harðarson.

Fréttablaðið:
Kristín Eva Þórhallsdóttir og Þröstur Emilsson.

Fróði:
Ingibjörg Bára Sveinsdóttir.

Það er því feikilegur hvalreki á fjörur blaðamanna að Róbert A. Haraldsson, dósent í heimspeki við Háskóla Íslands og meðlimur í Siðanefnd
Blaðamannafélagsins til margra ára og Steinar Örn Atlason, skuli hafa
unnið upp mikla rannsókn á Siðanefndinni og sé að gera samanburð á
starfsemi hennar og ýmissa sambærilegra stofnana í nágrannalöndum
okkar. Þeir hafa fallist á að birta í þessu hefti Blaðamannsins ítarlega
grein um starfsemi Siðanefndar B.Í. og má fullyrða að þar er um að ræða
einhverja ítarlegustu úttekt á störfum Siðanefndarinnar sem birst hefur.
Þrátt fyrir heitar og miklar umræður um siðamál blaðamanna síðustu vikur, er málið langt frá því útrætt. Þær greinar og það þema sem birtist hér
í blaðinu um þessi mál munu vonandi verða gagnlegt innlegg í þá umræðu.
Birgir Guðmundsson

Blaðið:
Ingólfur Júlíusson.

Viðskiptablaðið:
Sigurður Már Jónsson.

Siðanefnd:
Kristinn Hallgrímsson lögm., formaður.
Hjörtur Gíslason blaðam., varaformaður.
Sigurveig Jónsdóttir, fyrrum fréttastjóri.
Brynhildur Ólafsdóttir, fulltrúi útgefenda.
Salvör Nordal, fulltrúi Siðfræðistofnunar HÍ.

Varamenn eru:
Jóhannes Tómasson, blaðamaður.
Valgerður Jóhannsdóttir, fréttamaður.
Þór Jónsson, blaðamaður.
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Siðaþing

blaðamanna

Blaðamannafélag Íslands og
Félag fréttamanna stóðu fyrir
sérstöku siðaþingi á Hótel
Loftleiðum í haust þar sem
fjallað var um siðamál blaðaog fréttamanna.
Nokkrir
frummælendur
voru á málþinginu og fluttu
þeir stutt inngangserindi en
síðan voru pallborðsumræður.
Salvör Nordal.

Hjördís Finnbogadóttir.

Salvör Nordal
Salvör Nordal reið á vaðið og
kynnti nokkur grundvallaratriði varðandi siðareglur
starfsstétta
almennt
og
beindi m.a. sjónum að því
hvað væri fagstétt og hver
væru einkenni slíkra stétta.
Hún benti á ýmis rök fyrir
siðareglum og fjallaði síðan
um muninn á siðareglum og Jónas Kristjánsson.
Róbert Haraldsson.
lagareglum. Siðareglurnar
spretta af almennum siðareglum samRóbert Haraldsson
félagsins og þær eru fyrst og fremst til
Róbert Haraldsson, dósent í heimleiðbeiningar án þess að þær hafi
speki við HÍ kynnti nokkrar niðurendilega stöðu lagaboða. Siðareglur
stöður úr rannsóknum sínum á
gera fagstéttum auðveldara að greina
úrskurðum Siðanefndar B.Í. og samog leysa úr siðferðilegum álitamálum
anburði við siðanefndir annarra
að sögn Salvarar. Hún nefndi fjórar
Norðurlanda. Róbert hélt sig þó að
skyldur fagstétta sem siðareglur
mestu við íslensku nefndina í sínu
tækju jafnan á, en þetta væru fagerindi og sýndi stórfróðlega tölfræði
legar skyldur, hæfnisskyldur, borgaraum úrskurði og dóma. Ítarleg grein er
legar skyldur og skyldur við starfsgerð fyrir þessum niðurstöðum á
systkini. Loks benti Salvör á tengingblaðsíðu 11, en helstu niðurstöður
una milli trausts og ábyrgðar hjá fagRóberts má taka saman í eftirfarandi
stéttum og að jafnan færi þetta
punkta:
saman. Endaði hún á að varpa fram
1) Siðanefnd er nánast alltaf sammála
spurningu um hvort blaðamenn nytu
í úrskurðum sínum.
trausts og hvort þeir bæru ábyrgð og
2) Meginmynstur kærumála er að það
þá jafnframt, hvort þeir væru fagstétt í
er einstaklingur sem kærir fjölmiðil,
hefðbundnum skilningi.
en í árdaga nefndarinnar bar tals-

4
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vert á að fjölmiðlamenn
væru að kæra hver annan.
3) Sú grein sem ber höfuð og
herðar yfir aðrar greinar
siðareglnanna þegar kemur
að kærum er 3. greinin, sem
fjallar um tillitssemi. Aðrar
greinar reglnanna hverfa
nánast í skuggann af þessari grein og telur Róbert að
þetta megi að hluta til skýra
með því að greinin er mjög
víðtæk, t.d. í samanburði við
hin Norðurlöndin, þar sem
efnisatriðum þessarar greinar er dreift á fleiri greinar.
4) Sýknudómum hjá siðanefnd hefur fjölgað hlutfallslega mjög mikið á síðustu tveimur áratugum. Ítarleg grein Róberts hér
annars staðar í blaðinu er
að sumu leyti um þetta
sama efni.

Hjördís Finnbogadóttir
Hjördís Finnbogadóttir fréttamaður á
Ríkisútvarpinu
gerði
siðferðileg
vandamál blaðamannastéttarinnar í
dag að umtalsefni. Hún taldi að greina
mætti helstu vandamál blaðamanna
og spurningu um trúverðugleika
þeirra í tvennt. Annars vegar þegar
eftirlitshlutverk hins opinbera hafi með
einum eða öðrum hætti brugðist og
aðilar tengdir valdakjörnum ættu hlut
að máli, eins og t.d. í Árna Johnsenmálinu eða spillingarmáli hjá kristilegum demókrötum í Þýskalandi Kohls.
Hins vegar væri það þegar út brytust
allsherjar stríðsátök milli efnahagslegra og pólitískra blokka líkt og nú

SIÐAÞING

Úr Pallborðinu, Benedikt Sigurðsson, Óli Tynes og Elín Albertsdóttir.

hefði gerst á Íslandi. Nánar um erindi
Hjördísar annars staðar í blaðinu.

dómi er lagt til grundvallar að
skemmtifréttir af persónum séu mikilvægar fréttir og eigi því rétt á sér.

Munurinn á Karólínudóminum í Strassborg og þýska dóminum segir Jónas
vera að í Þýskalandi hafi menn verið

Jónas Kristjánsson
Jónas Kristjánsson ritstjóri DV hóf mál
sitt á því að biðjast afsökunar á því að
hafa átt þátt í því að siðareglur BÍ voru
samdar í upphafi – fyrir um 40 árum.
Þá hafi ástandið verið svipað og nú,
auðhringar og pólitík hafi verið allsráðandi, en reglurnar hefðu ekki tekið
á því meginvandamáli. Orðalag siðareglnanna hafi meira að segja verið
þannig að ætla mætti að þær hafi átt
að þagga niður í ágengum tabloidblöðum og koma í veg fyrir að þau
yrðu til á Íslandi eins og í öðrum löndum. Jónas kvaðst ekki geta svarað því
hvort sá hefði verið tilgangurinn í raun
og veru, en baðst samt enn og aftur
afsökunar.
Jónas gerði Karólínudóm Mannréttindadómstóls Evrópu að umtalsefni og
bar hann saman við dóm þýska
Hæstaréttarins í málinu og þótti þýski
dómurinn ólíkt skynsamlegri. Í þeim

Jón Kaldal og Hjálmar Jónsson, blaðamaður Morgunblaðsins og framkvæmdastjóri
Blaðamannafélags Íslands.
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Morgunblaðsmennirnir Kristján Jónsson og Björn Vignir Sigurpálsson.

Hann sagði að það væri sérkennileg
blaðamennska þar sem ekki mætti
segja sannleikann af ótta við að það
yrði einhver sár úti í bæ! Þetta væri
„need to know“-stefna, sem væri hið
versta mál. Því væri hin svokallaða tillitssemisregla í siðareglum blaðamanna vond og hún ætti að koma síðast, en vandvirknis- og sannleiksreglan ættu að vera í fyrirrúmi.
Að mati Jónasar eru hin raunverulegu vandamál blaðamanna önnur.
Þau snúast um samskipti við eigendur
(eða auðhringa) og við auglýsendur.
Því skyti skökku við að ekki væru til
reglur um sjálfstæði ritstjórna eða
samskipti við auðhringa því fjölmiðlar
gengju kaupum og sölum og það
væri engin trygging fyrir því að hvaða
miðill sem væri lenti í eigu einhvers
Murdochs eða Blacks sem vildi beita
sér.

Mörður Árnason

Dagblaðsmennirnir Jónas Kristjánsson og Eiríkur Jónsson.

að fjalla um efnið sem verið var að
birta en hjá Mannréttindadómstólnum
hafi menn verið að fjalla um aðferðafræði „papparassa“-ljósmyndara.
Jónas sagðist taka undir þá fullyrðingu að upphaflegt hlutverk fjölmiðla
hefði verið að skemmta fólki og því
væri ekki ástæða til að velta endalaust fyrir sér hvort „nauðsynlegt“ væri
að birta þetta eða hitt. Slíkt væri í raun
sósíal-fasísk ritskoðun og angi af því
lífsviðhorfi að þurfa að hafa vit fyrir
öðrum. Jónas kvaðst ósáttur við það
sjónarmið að ráðamenn ættu að
skammta upplýsingar ofan í fólk og
ákveða hvað það „þyrfti“ að vita. Fólk
ætti einfaldlega að ákveða þetta sjálft.

6
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Mörður Árnason, fyrrum siðanefndarmaður og alþingismaður taldi ástæðu
til að bregðast við ræðu Jónasar með
því að taka undir að hættur fælust í
áhrifum eigenda eða auðhringa og í
auglýsingum. Hins vegar taldi Mörður
að gagnrýni Jónasar á Siðanefnd væri
ekki makleg. Mörður sagði að svar
blaðamanna við þessum eignarhaldslegu og efnahagslegu hættum hlyti að
felast í faglegri reisn blaðamanna,
m.a. með því að þeir standi vörð um
slík gildi í Blaðamannafélaginu og í
siðanefndinni. En Mörður fjallaði þó

Rúv-konurnar Björg Eva Erlendsdóttir og Valgerður Jóhannsdóttir.

SIÐAÞING

Siðaþingið var vel sótt af blaðamönnum.

aðallega um áhrif siðanefndar í sínu
erindi og talaði um það út frá þremur
punktum. 1) þörfum kærendanna 2)
hvort siðanefndin leiddi til bættrar
blaðamennsku og 3) hvort siðanefndin hefði orðið til þess að efla siðvitund
í stéttinni. Von er á skrifaðri hugleiðingu á grundvelli erindisins frá Merði

Myndir: Sigurður Bogi

þannig að ekki verður hér farið nánar
út í það.

Pallborð
Við pallborðið sátu þau Björn Vignir
Sigurpálsson af Morgunblaðinu, Elín
Albertsdóttir ritsjóri Vikunnar, Óli Tynes

Hér má sjá Steinunni Stefánsdóttur og Arndísi Þorgeirsdóttur á Fréttablaðinu úti í sal á
þinginu.

á Stöð 2, Benedikt Sigurðsson varafréttastjóri á Ríkissjónvarpinu og Jón
Kaldal aðstoðarritstjóri Fréttablaðsins.
Segja má að þeir Björn Vignir, Óli
Tynes og Jón Kaldal hafi allir verið
nokkuð hlynntir því að hafa starfandi
siðanefnd og siðareglur fyrir blaðamannastéttina. Elín lýsti því hins vegar
að hún væri stuðningsmaður þess að
hafa siðareglur þó siðanefndin sem
slík mætti hennar vegna fara. Benedikt taldi hins vegar að óheppilegt
gæti verið að hafa einar siðareglur
fyrir alla fjölmiðlaflóruna og betra væri
að fólk gæti sjálft fengið að gera upp
hug sinn varðandi það hvaða fjölmiðli
það kysi að trúa og nota. Hugsanlegt
væri þó að hafa mjög almennar viðmiðunarreglur en hver miðill fyrir sig
væri þó með sínar eigin reglur.
Talsverðar umræður sköpuðust
bæði í pallborði og þá ekki síður utan
úr sal og dróst fundurinn talsvert fram
yfir auglýstan tíma. Góður rómur var
þó gerður að þessu framtaki og virtust menn þakklátir fyrir þetta tækifæri
til samræðna.
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Kallar eitthvað á endurskoðun

Hjördísi Finnbogadóttur fréttamann

Eftir

siðareglna?

Eru hin siðferðilegu skil, markalínan
milli friðhelgis einkalífs og tjáningarfrelsis að færast til, er eitthvað að gerast í samfélaginu sem kallar á endurskoðun Siðareglna Blaðamannafélagsins og vinnureglna sem einstakir fjölmiðlar hafa sett sér?
Hver eru helstu siðferðilegu vandamálin sem við stöndum frammi fyrir?
Hvers konar aðstæður kalla á sérstaka aðgát og hver gætu verið rétt
viðbrögð við þeim?
Þorsteinn heitinn Gylfason, sem
lengi sat í Siðanefnd Blaðamannafélagsins sagði að það væru ekki
nema tvö ákvæði siðareglna félagsins
sem gripið væri til aftur og aftur við
umfjöllun kæra sem nefndinni bærust.
Hann kallaði þetta vandvirknisreglu
og tillitssemisreglu. Vandvirknisreglan
krefðist þess að blaðamaður skýrði
rétt frá, aflaði upplýsinga samviskusamlega, virti heimildir og héldi trúnað við heimildarmenn. Tillitssemisreglan krefðist þess hins vegar að einstaklingar eða hópar fólks væru ekki
særðir eða vanvirtir að tilefnislausu í
fjölmiðlum.

Myndbirtingar
Ég er svo heppni að vinna á fjölmiðli
þar sem aldrei þarf að taka afstöðu til
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þess hvort birta skuli mynd af þessum
eða hinum ólánsmanninum. Oft er
hins vegar álitaefni hvort birta skuli
nöfn manna sem eru dæmdir eða
sæta rannsókn vegna gruns um lögbrot. Sæmilega skýrar vinnureglur eru
um þetta atriði hjá Útvarpinu en eigi
að síður þarf að meta hvert einstakt
tilvik fyrir sig og matið er stundum
vandasamt. Einn fjölmiðill, DV hefur
þá reglu að birta nöfn og mynd þeirra
sem um er fjallað í fréttum blaðsins.
Þessi stefna hefur verið mjög umdeild. Sjálfri finnst mér hið endurreista
DV oft fara á svig við tillitssemisregluna. Hvað réttlætir til dæmis að birta
mynd af manni sem var svo óheppinn
að sýkjast af hermannaveiki og liggur
fárveikur á sjúkrahúsi? Umfjöllun um
sjúkdóminn, virkni hans, smitleiðir er
auðvitað efni sem varðar almenning.
En ég sé ekki að neinum sé gagn gert
með því að birta nöfn eða myndir
þeirra sem hafa sýkst. Ofan í kaupið
minnir mig að talsvert hafi verið gert
úr því að maðurinn væri starfsmaður
Landspítalans og þar með gefið í
skyn að hann hefði jafnvel smitast þar,
þegar hið rétta var að hann hafði smitast í útlöndum og vann þar að auki á
skrifstofu spítalans, í sérstöku húsi
langt frá öllum sjúkrastofum. Mér sýnist með öðrum orðum að stjórnendur
blaðsins bíti sig of fast í þá stefnu að
birta nöfn og myndir þeirra sem tengjast fréttum eða annarri umfjöllun
blaðsins. Heilladrýgra væri að meta
hvert tilvik fyrir sig. Þá finnst mér afar
óviðfeldinn sá plagsiður DV að birta
aftur og aftur slúður og sleggjudóma
um nafngreinda einstaklinga sem
hafa farið halloka eða orðið fórnarlömb einhverra aðstæðna sem þeir
ekki réðu við. Ég er að tala um fólk
sem hefur ekki unnið sér neitt til saka
annað en að hafa einhverra hluta

vegna orðið „fréttamatur“ eða tengst
fjölmiðlum með einhverjum öðrum
hætti. Mér finnst að með illmælgi og
stimplunum af því tagi sé blaðið að
gengisfella sjálft sig og minnka líkur á
að önnur umfjöllun þess sé tekin
alvarlega. Jafnframt er verið að
gengisfella fagið því máttur endurtekningarinnar er mikill.
Starfsumhverfi okkar er að breytast
vegna netsins og landamæralausrar
fjölmiðlunar. Samkeppni um afþreyingu á netinu virðist vera að breyta
viðmiðum. Einstaklingar eru ekki
lengur bara notendur miðlanna, þeir
eru í auknum mæli þátttakendur.
Aðlögun að nýjum aðstæðum stendur
yfir og gengur ekki átakalaust.

Persónuleg mál og pólitík
Tjáningarfrelsi og friðhelgi einkalífs
eru meðal mikilvægustu réttinda og
varin í mannréttindakafla stjórnarskrárinnar. Frétta- og blaðamenn
dansa stundum á hárfínni markalínu
sem þarna liggur á milli. Réttur
almennings til upplýsinga og skylda
fjölmiðla að sinna henni kemur líka við
sögu í máli sem nú er rekið fyrir dómi
hér í Reykjavík, það er birting Fréttablaðsins á völdum köflum úr tölvubréfum Jónínu Benediktsdóttur. Annað
nýtt mál, sem snýst um friðhelgi
einkalífs og tjáningarfrelsi, er ærumeiðingarmál Jóns Ólafssonar gegn
Hannesi Hólmsteini. Það mál líka er
viðfangsefni dómstóla. Ég held það
megi segja að með þessum málum
séu ákveðin líkindi eða kannski öllu
fremur að þau spegli ákveðið ástand í
samfélaginu. Málin eru hins vegar ólík
að því leyti að annað snýst beinlínis
um umsögn eins manns um annan en
hitt um samtöl nokkurra einstaklinga í
einkabréfum og þær ályktanir sem

SIÐAÞING
draga má af því sem þar kemur fram.
Látum liggja milli hluta hvernig Fréttablaðið komst yfir bréfin, það vitum við
ekki. Þar með er auðvitað ekki sagt að
það skipti ekki máli. Birtingin er andstæð vilja Jónínu þó ekki sé endilega
víst að það sem blaðið hefur birt skaði
æru hennar. Annað kynni að eiga við
um birtingu þess hluta bréfanna, sem
blaðið hafði en notaði ekki.
Það sem í fljótu bragði er líkt með
þessu máli og máli Jóns gegn Hannesi er að þau eru angi af harðvítugum
átökum í viðskiptum og pólitík. Ritstjórn Fréttablaðsins lítur væntanlega
svo á að það sé að framfylgja vandvirknisreglunni með því að birta
beinar tilvitnanir úr texta einkabréfs –
almenningur hafi átt rétt á að vita, að
menn í innsta hring annars stjórnarflokksins tengdust því, að það sem
við köllum Baugsmál, varð viðfangsefni lögreglu og skattayfirvalda.
Stjórnendur Baugs kölluðu þetta í yfirlýsingu hvorki meira né minna en
„uppljóstranir um launráð og samsæri
gegn Baugi og fyrirsvarsmönnum félagsins, með þátttöku ritstjóra Morgunblaðsins”.

Blöð og eigendur
Athyglisvert var að Fréttablaðið, að
stórum hluta í eigu Baugs þó því væri
upphaflega haldið leyndu, birti fyrst
íslenskra fjölmiðla ákærurnar í Baugsmálinu í sumar. Sömuleiðis birti blaðið
viðtöl við hina ákærðu þar sem þeir
báru af sér sakir. Lögmenn sakborninga höfðu lesið hvert orð yfir áður en
það var prentað. Með þessu þverbraut blaðið eigin vinnureglur.
Morgunblaðið aftur á móti birti til að
byrja með engar fréttir af frásögn
Fréttablaðsins af fundi ritstjórans með
Kjartani Gunnarssyni og Jóni Steinari.
Yfirlýsingar frá ritstjóranum og Kjartani voru látnar duga í fyrsta blaði eftir
að Fréttablaðið hóf sín skrif. Í öðru
blaði var bara viðtal við Jónínu og ritstjórinn skrifaði opnu sem úrdráttur
var úr á baksíðu. Á þriðja degi komst
á forsíðu frásögn af einkaspæjara í
Ameríku og inni í blaðinu var ítarleg
frásögn af fundi starfsmanna með ritstjóranum. Hún þótti mér athyglisverð
og einnig sú yfirlýsing ritstjórans að

Hjördís Finnbogadóttir flytur erindi á Siðaþingi blaðamanna.

hann hefði haft upplýsingar um samráð olíufélaganna löngu áður en samkeppnisyfirvöld fréttu af því. Hvað
gerði hann við þá vitneskju?
Trúnaður blaða- og fréttamanna og
yfirmanna þeirra verður alltaf númer
eitt og tvö og þrjú að vera við lesendur, hlustendur og áhorfendur. Ef
menn fara að efast um að svo sé, er
viðkomandi fjölmiðill í vanda.
Nú er staðan sú að tvö útbreiddustu dagblöðin eru svo tengd inn í
Baugsmálið að við lestur þeirra er rétt
að hafa tengslin í huga. Bæði þarf að
taka eftir því sem blöðin „segja“ og
því sem þau „þegja um“.
Starfsmenn eru ekki öfundsverðir
og mér hefur síðustu daga orðið
hugsað sérstaklega til þeirra sem
fjalla um pólitíkina. Hlutskipti þeirra er
ekki öfundsvert þegar stjórnmálamenn „láta ganga róginn“.
En pólitík er ekki fag – og engar
siðareglur þar.
Fréttablaðið var að vísu nokkuð
heft vegna lögbanns. Ekki er víst að
sú aðgerð hefði verið möguleg ef
samþykkt hefði verið þingsályktunartillaga sem lögð var fyrir Alþingi 1995.
Tilefnið var dómur Héraðsdóms um
að Agnesi Bragadóttur væri skylt að
greina frá heimildum sínum að greinaflokki í Morgunblaðinu um endalok
Sambandsins og Landsbankann.
Þingsályktunartillagan var um nefnd til
að endurskoða lög um vernd trún-

aðarsambands fjölmiðlamanna og
heimildarmanna þeirra. Sérstaklega
átti að leggja mat á það hvort þörf
væri á frekari löggjöf til að tryggja
aðstöðu blaðamanna og annars fjölmiðlafólks við starfa sinn, svo sem
vernd þeirra gagna, sem fjölmiðlamenn komast yfir, vernd starfsstöðvar
þeirra og fleira, gegn rannsóknaraðgerð yfirvalda. Flutningsmenn voru
fimm þingmenn úr öllum flokkum sem
þá áttu fulltrúa á Alþingi – nema Sjálfstæðisflokki.

Erfiðustu málin
Ég spurði í upphafi hver væru helstu
vandamálin sem við stöndum frammi
fyrir? Hvers konar aðstæður kölluðu á
sérstaka aðgát og hver gætu verið
rétt viðbrögð við þeim?
Almennt sýnist mér erfiðasti „siðavandi“ blaða- og fréttamanna tengjast
því – annars vegar – þegar eftirlitskerfi samfélagsins hafa brugðist og –
hins vegar – þegar átök í efnahagslífi
og stjórnmálum verða svo hatrömm
að líkja má við stríðsástand. Við þær
aðstæður geta fjölmiðlar orðið
leiksoppar – og jafnvel handbendi
einstakra stríðsherra.
Dæmi um hið fyrra gæti verið mál
Árna Johnsen, þar sem fjölmiðlar áttu
drýgstan þátt í að upplýsa afbrot, sem
eftirlitskerfi ríkisins hefðu að sjálfsögðu átt að uppgötva og taka á með
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viðeigandi hætti. Kerfið virðist ekki
ráða við slík mál ef í hlut eiga valdamenn á borð við þingmenn. Svona
mál eru siðferðilega mjög vandasöm
fyrir fjölmiðla og auðvelt fyrir þá að
misstíga sig. Jafnvel þótt reynt sé að
fylgja öllum vandvirknis- og tillitssemisreglum.
Annað dæmi er víðtæk fjármálaspilling kristilegra demókrata í Þýskalandi á dögum Kohls kanslara. Á
níunda áratugnum var dregið fram í
dagsljósið að stjórnmálamenn og
flokkar hefðu tekið við háum upphæðum frá stórfyrirtækjum og þvættað féð
í góðgerðarfélögum. Síðar fundust
fúlgur á leynireikningum í Sviss og
Liechtenstein. Meira en átján hundruð
mál voru rannsökuð en þar sem „viðskiptin“ fóru oft fram með vitneskju og
þöglu samþykki yfirvalda vildi botninn
detta úr rannsóknunum. Aðeins tveir
eða þrír hinna sérstöku „velgerðarmanna stjórnmálaflokkanna“ komu
fyrir rétt og það var mokað yfir hvert
hneykslið af öðru. Stjórnmálamenn
reyndu jafnvel að setja lög til að komast hjá leiðindunum. Það var ekki fyrr
en Kohl var hættur sem kanslari og
orðinn svokallaður heiðursformaður
flokksins að brotin höfðu afleiðingar
fyrir hann. Upplýsingar um ítrekuð
lögbrot og stórfellt siðleysi valdamesta manns Þýskalands og náinna
samstarfsmanna hans höfðu engar
afleiðingar fyrr en komið var til valda í
flokknum nýtt fólk á borð við Angelu
Merkel, sem sá sér hag í hreingerningu eða taldi hana óumflýjanlega. Þá
fengu fjölmiðlar upplýsingar sem ekki
var hægt að sniðganga.
Síðari siðavandinn sem nefndur
var áðan, upplifum við núna.
Hatrömm átök í efnahagslífi og stjórnmálum, sem fjölmiðlar blandast inní.
Ritstjóri Morgunblaðsins talaði um
stríðsástand þegar árið 2003.
Í Reykjavíkurbréfi fyrir tveimur vikum
er talað um „eitraða blöndu … þegar
viðskiptahagsmunir, stjórnmálahagsmunir og fjölmiðlar koma saman í einn
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stóran grautarpott, sem hrært er í frá
degi til dags“. Formaður Samfylkingar
ritaði svo grein í blaðið í vikunni og
afgreiddi ritstjórann, sem pólitískan
andstæðing. Gera yrði þær kröfur til
blaðsins að það tapaði ekki alveg áttum þótt ritstjórinn hefði gerst pólitískur leikstjórnandi í aðdraganda Baugsmálsins. Helsti leiðtogi Sjálfstæðismanna kaus svo að ljúka pólitískum
ferli sínum með því að lýsa Samfylkinguna ómerkilegt dótturfélag Baugs.
Í ljósi þess sem gerst hefur á síðustu tveimur árum er eðlilegt að spurt
sé hvort tilteknir fjölmiðlar séu svo
tengdir einstökum fyrirtækjum, fyrirtækjasamsteypum og stjórnmálaöflum í landinu að þeir séu ekki trúverðugir í ákveðnum málum? Flest okkar
muna eftir flokksblöðunum, sem
menn urðu að lesa með ákveðnum
gleraugum vitandi að frásagnir voru
oft áróðursblandnar. Og svo lengi
sem ég man hafa ríkisstjórnarflokkar
á hverjum tíma haft óæskilega mikil
ítök í Ríkisútvarpinu, sérstaklega í
gegnum ráðningar á fólki til starfa.

Ítök fyrirtækja
Hér er komið að kjarna málsins. Getur
verið að ítök fyrirtækja, fjármálamanna og stjórnmálaafla í fjölmiðlunum hindri að þeir ræki þá frumskyldu
sína að upplýsa almenning á hlutlægan hátt um það sem er að gerast í
samfélaginu? Getur verið að valdamenn í viðskiptum og stjórnmálum og
spunakarlar þeirra komi í veg fyrir að
sagt sé skilmerkilega og undanbragðalaust frá því helsta sem máli
skiptir fyrir upplýsta umræðu, grundvöll lýðræðis í landinu? Er það mögulegt að sjálfsritskoðun hafi veruleg
áhrif á val, framsetningu og röðun
frétta? Er það hugsanlegt að tryggð
einstakra fjölmiðlamanna við valdamenn sé svo „innmúruð og innvígð“
að þagað sé um mál sem þeim þykja
óþægileg? Gutla fjölmiðlarnir bara á
grunnmiðum og láta undirdjúpin

ókönnuð?
Ef menn treysta sér til að svara
þessum spurningum neitandi erum
við væntanlega bara í góðum málum.
Ég treysti mér ekki til þess og óttast
að rétt svar við einni spurningu eða
fleirum kunni að hníga í hina áttina.
Fréttaskrif geta verið óttalegur skítmokstur og sá sem heldur á skóflunni
á auðvitað alltaf á hættu að fá á sig
slettu. Á síðustu misserum höfum við
orðið vitni að óvenjulega mörgum
árekstrum valdamanna við fjölmiðla.
Samskiptin hafa oft einkennst af vantrausti og sumar uppákomurnar hafa
ábyggilega skert trúverðugleika bæði
stjórnmálamanna og fjölmiðla.

Úrbætur
Á þessum vanda er engin töfralausn
en ég ætla í lokin að nefna nokkur
atriði sem gætu stuðlað að betri skikk.
Í fyrsta lagi eru siðareglur fjölmiðla
langtímaverkefni sem stéttin þarf
sameiginlega að vaka yfir. Þær eru
fráleitt óþarfar nema við viljum leggja
niður fagið og stéttina og láta bloggarana um miðlunina. Það mætti hugsa
sér sameiginlegan vettvang blaða- og
fréttamanna til að ræða álitamál sem
upp koma – ekki kærunefnd – heldur
samstarf um að verja prinsippin sem
tillitssemisreglan og vandvirknisreglan hvíla á. Ég held líka að við ættum að forðast að gera fréttir að
afþreyingar- og skemmtiefni þótt gott
sé að hafa eina og eina broslega
með.
Í öðru lagi þarf að tryggja betur
sjálfstæði ritstjórna. Reglur þar um
eiga að vera skýrar eigendum og
starfsfólki og öllum utanaðkomandi.
Í þriðja lagi verður afskiptum
stjórnmálamanna af ráðningum hjá
Ríkisútvarpinu að linna.
(Grein þessi er að stofni til erindi
sem flutt var á Siðaþingi BÍ og FF
þann 15. 10 2005)

SIÐANEFND

Siðanefnd

Blaðamannafélags Íslands

1966-2005

– Róbert H. Haraldsson og Steinar Örn Atlason skrifa
Siðanefnd Blaðamannafélags Íslands hefur starfað í
tæp fjörutíu ár. Nefndin hét
upphaflega Siðareglunefnd
og siðareglur þær sem hún
úrskurðaði fyrst eftir voru
samþykktar 9. maí árið 1965.
Fyrsta kæran sem nefndin
fjallaði um barst haustið
1966. Störf nefndarinnar voru
ekki sýnileg almenningi fyrstu
Róbert H. Haraldsson.
tvo áratugina en árið 1985
var siðareglunum breytt og
kveðið á um að birta ætti úrskurði nefndarinnar í hinum
brotlega fjölmiðli undir vissum kringumstæðum. Frá þeim
tíma hefur kærum fjölgað mikið og hafa þær flestar orðið
þrettán á einu ári. Í þessari grein verður veitt yfirlit yfir allan
starfstíma nefndarinnar. Fyrst er stutt ágrip af þróun siðareglna B.Í., síðan er sjónum beint að kærum og úrskurðum
nefndarinnar, einnig er veitt yfirlit yfir þróun og eðli þeirra
mála sem siðanefndinni hafa borist. Einkum er hugað að
samanburði á störfum nefndarinnar fyrir og eftir júní 1985
en þá voru samþykktar umtalsverðar breytingar á siðareglum B.Í.

Siðareglur blaðamanna
Siðareglur B.Í. frá árinu 1965 samanstóðu af formálsorðum, þremur greinum og kafla um Viðurlög þar sem kveðið
var á um að úrskurð Siðareglunefndar, ásamt rökstuðningi,
skyldi birta í félagsbréfi B.Í. en að öðru leyti væri „óheimilt
að skýra frá málum sem þessum opinberlega“. Á aðalfundi
B.Í. 15. júní 1985 fær nefndin nafnið Siðanefnd B.Í. og
nefndarmönnum er fjölgað úr þremur í fimm og greinunum
úr þremur í sex, en 6. greinin byggist þó á Viðurlagagreininni frá 1965. Í 6. greininni eru meðal annars nýmæli um
flokkun brota eftir eðli þeirra og getur brot verið óverulegt,
ámælisvert, alvarlegt eða mjög alvarlegt. Þá er þess krafist að viðkomandi fjölmiðill birti meginniðurstöðu nefndar-

innar orðrétt sé brotið alvarlegt eða mjög alvarlegt. Jafnframt er skýrt tekið fram í
6. greininni að Siðanefnd
getur lagt fram rökstutt álit á
kæruefni þótt hvorki hinn
kærði né ritstjóri/ ábyrgðarmaður blaðs séu félagar í B.Í.
Önnur mikilvæg nýmæli í
reglunum frá 1985 eru þau að
formálsorðin, sem áður
Steinar Örn Atlason.
hvöttu félaga í B.Í. til að hafa
jafnan í huga (eftirfarandi)
siðareglur B.Í., kveða nú á um að blaðamenn allra fjölmiðla
skuli jafnan hafa „í huga grundvallarreglur mannlegra samskipta“. Þannig fá formálsorðin sjálfstætt siðferðilegt inntak
og er hægt að vísa til þeirra í úrskurðum nefndarinnar. Fyrsta
greinin breytist nánast ekkert árið 1985. Hún kveður sem
fyrr á um að blaðamaður „leitast við að gera ekkert það,
sem til vanvirðu má telja fyrir stétt sína eða stéttarfélag,
blað eða fréttastofu“. Hann forðist allt sem rýrt getur álit
almennings á störfum blaðamanna og sýni drengskap í
skiptum sínum við starfsfélaga. Grein 2 í reglunum frá 1965
er brotin upp og verður hluti 2. og 3. greinar í nýju reglunum frá 1985, og 3. greinin er tekin upp í 4. grein nýju reglnanna. Þá er bætt við 5. greininni um hagsmunaágreining
og að blaðamaður rugli ekki saman ritstjórnarlegu efni og
auglýsingum.
Segja má að með breytingunum árið 1985 hafi siðareglurnar tekið á sig núverandi mynd. Greinunum hefur ekki
fjölgað og 1., 2. og 4. grein hafa til dæmis ekkert breyst frá
árinu 1985. Nokkrar mikilvægar breytingar á siðareglunum
voru þó samþykktar á aðalfundi B.Í. árið 1988 og aftur árið
1991. Má þar helst nefna að árið 1988 er bætt við 5. greinina klausu um að siðareglur B.Í. setji ekki hömlur á tjáningarfrelsi blaðamanna sem skrifa undir fullu nafni afmarkaða þætti í fjölmiðlum þar sem persónulegar skoðanir eru í
fyrirrúmi. Og í 6. greininni er tekið upp ákvæði um að menn
skuli leita leiðréttingar sinna mála hjá viðkomandi fjölmiðli
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mannafélagsins um það hvers vegna
þeir hafi ekki leitað leiðréttingar sinna
20
mála hjá viðkomandi fjölmiðli. Stöku
18
sinnum er ekki fullljóst að um kæru hafi
verið að ræða þar sem óljóst er að
16
hverjum málið beinist og hvert er tilefni
14
þess. Í þeim tilvikum eru mörkin á milli
12
almennrar fyrirspurnar um störf blaðamanna og kæru óljós.
Mál
10
Kærur
Í umfjöllun okkar er því gerður
8
greinarmunur á málum sem ekki hljóta
formlega umfjöllun hjá nefndinni (til
6
dæmis vegna formgalla) og málum
4
sem fá formlega umfjöllun hjá nefndinni, eins þótt niðurstaða hennar sé sú
2
að vísa málinu frá (oftast með rök0
stuðningi). Einungis síðari tegundin af
1966
1970
1973
1977
1980
1983
1986
1989
1992
1995
1998
2001
2004
frávísunum er hér talin með.
Mynd 1. Mál sem fengið hafa umfjöllun hjá nefndinni (afturkallanir ekki með). Árin 1968
Mál eru nokkru fleiri en kærur eða
og 1974 voru engin mál.
kærubréf. Fleira en eitt mál getur falist
áður en þeir kæra til Siðanefndar B.Í. Árið 1991 er síðan
í kæru til Siðanefndar, einkum þegar fleiri en einn fjölmiðill
bætt við 6. greinina þeim fyrirvara að Siðanefndin geti
er kærður. Dæmi eru um að fjórir fjölmiðlar hafi verið
úrskurðað um undanþágur frá leiðréttingarákvæðinu. Það
kærðir í einu og sama kærubréfinu og þó nokkur dæmi um
ár er líka bætt við 6. greinina ákvæði um að kæra skuli bertvo eða þrjá fjölmiðla. Í sumum þessara kærumála er
ast nefndinni innan tveggja mánaða frá birtingu og einnig
úrskurður Siðanefndar ólíkur eftir fjölmiðlum. Í stöku tilviker gert að skilyrði að „mál vegna birtingarinnar [sé] ekki
um hefur kærubréf geymt tvær aðgreindar kærur á sama
rekið fyrir almennum dómstólum á sama tíma“. Við 3. greinfjölmiðilinn og hefur Siðanefnd þá stundum fellt tvo úrina hefur aftur verið bætt orðum um úrvinnslu og framsetnskurði. Alls eru kærur fimmtán færri en mál. Á mynd 1 má
ingu, en þau orð voru í 2. greininni frá 1965, duttu út árið
sjá hvernig þessar 168 kærur og 183 mál dreifast eftir
1985 en fá nýtt samhengi 1991. Loks má nefna að flokkurárum og er miðað við dagsetningu kærubréfs. Eins og sjá
inn „óverulegt“ brot er felldur niður árið 1991 og er lægsta
má er fjöldi kæra og mála oftast sá sami en í átta tilvikum
stig brots upp frá því ámælisvert. Eins og ráða má af þessu
eru mál þó fleiri en kærur og á þremur árum (1992, 2002
stutta ágripi er rauður þráður í siðareglum blaðamanna frá
og 2003) er um töluverðan mun að ræða. Þegar þetta er
1965 til þessa dags. Jafnvel þegar einstökum greinum
skrifað er árið 2005 ekki liðið og tvö mál eru til afgreiðslu
hefur verið umbylt hafa ákvæði þeirra verið tekin upp í nýjhjá nefndinni.
um greinum. Þetta auðveldar samanburð á úrskurðum
Fjöldi mála hefur aukist mjög síðustu tvo áratugi. Fyrir
nefndarinnar á ólíkum tímabilum.
júní 1985 eru að meðaltali um 1,8 mál tekin fyrir hjá nefndVinnureglur fyrir Siðanefnd, sem eru alls 15, voru saminni á ári hverju en um 7,2 eftir júní 1985 og er það fjórþykktar árið 1990. Fram að þeim tíma var einungis kveðið
földun á fjölda mála. Fjöldi mála að meðaltali á ári hefur því
á um vinnulag Siðanefndar í 6. greininni, og þar áður Viðuraukist um 5,4 eftir að úrskurðir nefndarinnar voru gerðir
lagakafla reglnanna. Í vinnureglunum er einnig kveðið á
opinberir. Sé miðað við fjölda kæra er aukningin um
um nánari kröfur til kærenda. Kærur skulu vera skriflegar,
4,8 kærur. Stafar munurinn af því, eins og sjá má á mynd
kæruefni afmarkað með augljósum hætti, og ljósrit af
1, að flestar kærur sem geyma fleiri en eitt mál eru á síðara
kærðri blaðagrein eða eftirrit kærðs efnis í útvarpi og sjóntímabilinu. Athygli vekur hve miklar sveiflur eru í fjölda mála
varpi verður að fylgja kærunni.
milli ára, einkum hin síðari ár. Frá árinu 1990 er ekki
óagengt að fjöldi mála sveiflist til um meira en 50% milli
ára.
Fjöldi mála/kæra eftir árum (miðað er við dagsetningu kærubréfs)

Fjöldi mála
Alls hafa um 200 mál borist nefndinni á um fjörutíu ára
starfstíma hennar. Þar af hafa 183 mál hlotið meðferð hjá
henni. Munurinn stafar af því að í nokkrum tilvikum hafa
kærendur afturkallað kæru sína áður en nefndin tók málið
til umfjöllunar eða hafði fellt úrskurð sinn. Þá hefur það
gerst nokkrum sinnum að formgallar hafa verið á kærum
sem kærendur bættu ekki úr og því hefur málið ekki hlotið
umfjöllun hjá nefndinni. Kærendur hafa til dæmis hvorki
sinnt leiðréttingarákvæði né svarað fyrirspurnum Blaða-
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Hverjir kæra?
Frá 1965 hefur verið ákvæði um það í siðareglum blaðamanna að hver sá sem telur að blaðamaður hafi brotið
siðareglur félagsins og hefur hagsmuna að gæta, geti
kært meint brot til Siðanefndar B.Í. Í langflestum af þeim
168 kærum sem nefndin hefur fjallað um er augljóst að
kærendur hafa hagsmuna að gæta þar sem kærð birting
(frétt, grein eða önnur umfjöllun) er um þá sjálfa, fyrirtæki

SIÐANEFND
þeirra eða skjólstæðinga. Í sumum tilHverjir kæra?
vikum eru tengslin þó óbein eða óljós.
100
Nokkuð er til dæmis um það að aðilar,
90
ekki síst opinberir aðilar, hafi kært umfjöllun um tiltekinn málaflokk. Þannig
80
hefur Barnaverndarnefnd kært um70
fjöllun um mál barna og unglinga, og
60
Landlæknir umfjöllun um veikt fólk.
Einnig eru dæmi um að nefndin hafi
50
tekið til efnislegrar meðferðar kæru40
mál þar sem kærandi hafði engra
30
beinna hagsmuna að gæta. Siða20
nefnd hefur til dæmis tekið til umfjöllunar kæru vegna ummæla um minni10
hlutahóp þótt viðkomandi einstakl0
ingar eða talsmenn hópsins hafi ekki
Fjölmiðlafólk
Einstaklingar
Félög
Fyrirtæki
Opinberir aðilar
lagt fram kæruna. Nefndin hefur hins
vegar að minnsta kosti þrisvar sinnum Mynd 2. Hverjir kæra? 1966-2005.
vísað frá kæru vegna þess að kærandi hafði ekki hagsHverjir kæra? (til júní 1985)
muna að gæta.
16
Á mynd 2 má sjá hvernig kærendur skiptast í flokka
14
yfir allan starfstíma nefndarinnar. Rúmur helmingur af öll12
um kærum (90 talsins) er lagður fram af einstaklingum en
10
fjölmiðlafólk (27), félög (13), fyrirtæki (18) og opinberir
8
aðilar (20) hafa lagt fram tæpan helming kæra. Þeir ein6
staklingar sem kært hafa eru sumir hverjir nafnkunnar
4
eða þjóðþekktar persónur sem fjölmiðlar hafa beint kast2
ljósi sínu að en algengara er þó að um sé að ræða lítt
0
þekkta einstaklinga sem verða umfjöllunarefni fjölmiðla
Fjölmiðlafólk
Einstaklingar
Félög
Fyrirtæki
Opinberir aðilar
vegna tiltekinna mála, svo sem saka- og refsimála, gjaldMynd 2a. Hverjir kæra? 1966-1985.
þrotamála eða nágrannaerja. Í öðrum tilvikum hafa
kærendur orðið hluti af umfjöllun fjölmiðla nánast af tilHverjir kæra? (eftir júní 1985)
viljun og án þess að tengjast viðkomandi fréttaumfjöllun.
100
Þetta gerist til dæmis þegar notuð er fréttamynd af fólki í
verslunarferð í umfjöllun um kaupæði Íslendinga og
80
„frumstæðar hvatir“ þeirra, eða þegar notaðar eru mynd60
ir af unglingum til að myndskreyta umfjöllun um vímuefnavanda ungu kynslóðarinnar. Fjölmiðlafólk sem kærir
40
er, eins og gefur að skilja, að kæra störf annars fjölmiðlafólks og þá ekki síst á öðrum fjölmiðlum en það sjálft
20
starfar á. Hins vegar hefur það gerst að fjölmiðlafólk
0
kærir samstarfsfólk sitt og í tveimur tilvikum hefur yfirFjölmiðlafólk
Einstaklingar
Félög
Fyrirtæki
Opinberir aðilar
maður fjölmiðils farið fram á að fréttaflutningur á hans
Mynd 2b. Hverjir kæra? 1985-2005.
eigin fjölmiðli yrði tekinn til skoðunar hjá Siðanefndinni.
Á mynd 2a má sjá flokkun þeirra sem leggja fram kærur
fyrstu tvo áratugina. Athygli vekur að fjölmiðlafólk er stærsti
fjölmiðlafólk hefur fallið úr rúmum 40% í tæp 10%, opinberir
hópur þeirra sem kæra á þessu tímabili, en rúmlega 40%
aðilar eru 12% af kærendum bæði tímabilin, félögum
af öllum kærum koma frá þeim. Í flestum tilvikum er fjölfækkar úr 12% í 7% en fyrirtækjum hefur fjölgað úr 6% í
miðlafólk að kæra vegna ummæla annars fjölmiðlafólks um
tæp 12%.
vinnubrögð þess og fréttaflutning. Skýrist þetta háa hlutfall
fjölmiðlafólks í hópi kærenda ekki síst af sterkri stöðu
Hvað er kært?
flokksblaða á tímabilinu, og togstreitunni milli fjölmiðla sem
Um tveir þriðju hlutar allra kærumála sem borist hafa Siðahenni fylgdi. Á mynd 2b má hins vegar sjá sambærilegar
nefndinni hafa beinst gegn prentmiðlum en tæpur þriðjtölur fyrir síðara tímabilið. Eins og sjá má eru einstaklingar
ungur gegn ljósvakamiðlum. Fjórum sinnum hafa netmiðlar
afgerandi meirihluti kærenda á síðari tímabilinu (80 af 134
verið kærðir og í þremur þessara tilvika er um netútgáfu
kærendum). Þeir eru tæp 60% kærenda í stað 29% á fyrra
prentmiðils að ræða. Tvívegis hefur kæra ekki beinst að
tímabilinu. Samanburður á milli tímabilanna sýnir einnig að
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neinum sérstökum miðli og í einu tilviki
var erlend fréttastofa kærð.
Á myndum 3a og 3b getur að líta
nánari greiningu á þeim prent- og ljósvakamiðlum sem kærðir hafa verið.
Rétt er að taka fram að skilin á milli
hljóðvarps og sjónvarps eru ekki alltaf
skýr þar sem kærðu fréttaefni hljóðvarps og sjónvarps hefur í sumum tilvikum verið ritstýrt af sömu fréttastofu.
Á myndum 3c-f má sjá hvernig
kærur skiptast niður á einstaka fjölmiðla. Bláa súlan sýnir fjölda kærumála en sú rauða brot. Þess ber að
geta að hér er miðað við fjölda mála.
Í nokkrum tilvikum hafa borist tvö
aðgreind kærumál á sama fjölmiðil í
einu og sama kærubréfinu. Sem dæmi

Prent-, ljósvaka- og netmiðlar
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Mynd 3. Kærðir fjölmiðlar 1966-2005.
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Mynd 3f. Kærðir ljósvakamiðlar 1966-2005.
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Frétt
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má nefna að árið 1983 er DV sýknað
100
og úrskurðað brotlegt í sömu (tvíþættu)
kærunni, og sama er að segja um
80
Bylgjuna í máli frá árinu 1992. Hins
vegar eru hér ekki taldar með afturkallaðar kærur eða kærur sem á voru
60
alvarlegir formgallar, sem kærendur
leituðust ekki við að leiðrétta, en
40
drjúgur hluti af þeim málum beindist
gegn DV. Athyglisvert er hve hlutfall
20
brota er lágt hjá þeim fjölmiðlum sem
mest eru kærðir, og hlutfall sýknana og
0
frávísana að sama skapi hátt. Í samanburði á kærðum fjölmiðlum verður að
taka tillit til þess að þeir hafa starfað,
eða störfuðu, í mislangan tíma af
starfstíma Siðanefndar. Morgunblaðið
og Ríkisútvarpið hafa starfað allt tíma- Mynd 4. Kært fjölmiðlaefni 1966-2005.
bilið og Morgunblaðið var til að mynda
fyrsti fjölmiðill sem kærður var og úrskurðaður brotlegur, og
Kært fjölmiðlaefni til júní 1985
er það í fyrsta og eina skiptið sem blaðið hefur verið
20
úrskurðað brotlegt. Aðrir fjölmiðlar hafa margir hverjir
16
starfað í mun skemmri tíma, sumir í aðeins rúmt eitt ár.
Á mynd 4 getur að líta hvers konar fjölmiðlaefni hefur
12
verið kært eða tengist kæruefni. Í flestum tilvikum er það
8
fjölmiðlaefnið sjálft sem kært er en í sumum tilvikum bein4
ist kæran ekki að birtu fjölmiðlaefni sem slíku, til dæmis
þegar kært er vegna stolinnar fréttar eða trúnaðarbrests
0
milli fjölmiðlamanns og viðmælanda hans. Í slíkum tilvikum
höfum við engu að síður flokkað kæruna eftir birtu efni sem
tengist henni, hér frétt og viðtali.
Mynd 4a.
Á myndum 4a og 4b getur að líta hvaða fjölmiðlaefni er
kært eftir tímabilunum tveimur.
Kært fjölmiðlaefni eftir júní 1985
Meginbreytingin sem orðið hefur á milli tímabila er að
80
kærum vegna fastra þátta eða smádálka fækkar verulega
70
60
(úr 36% kærumála í 8%). Fréttir eru nokkurn veginn sama
50
hlutfall af kærðu efni á báðum tímabilunum en greinum
40
fjölgar úr 8% í 21%. Á síðara tímabilinu taka kærur til fjöl30
20
breyttara fjölmiðlaefnis, þá bætast meðal annars við leiðar10
ar, minningargrein, auglýsingar og dægurmálaefni sjón0
varps og útvarps.
Á mynd 5 má sjá flokkun kæruefna eins og þau eru tilgreind í kærubréfi. Í sumum kærubréfum er afmörkun
kæruefnis ekki ljós og er þá stuðst við úrskurði nefndarMynd 4b.
innar til að afmarka það. Í mörgum kærubréfum eru fleira
en eitt kæruefni. Litlar sem engar breytingar hafa orðið á
Bjarni Sigurðsson guðfræðingur hefur starfað lengst allra
hlutföllum kæruefna á milli tímabilanna 1966-1985 og
sem formaður nefndarinnar og Þorsteinn Gylfason próf1985-2005.
essor í heimspeki hefur næst lengst gegnt því hlutverki.
Siðanefndin hefur skilað einróma niðurstöðu í nær öllum
tilvikum (sjá mynd 6). Aðeins fimm sinnum hefur það gerst
Úrskurðir Siðanefndar
að nefndin hefur klofnað og var það á árunum 1985 til
Fram til júní 1985 var Siðareglunefnd skipuð þremur ein1990. Fjórum sinnum var ágreiningurinn um brot eða
staklingum en síðan þá hefur nefndin verið skipuð fimm
sýknun og kvað meirihluti í þremur af þeim tilvikum upp
einstaklingum og þar af er einn skipaður af útgefendum
sýknuúrskurð en minnihluti taldi að um brot væri að ræða.
fjölmiðla og einn af Háskóla Íslands. Fjölmargir blaðaEinu sinni hefur þessu verið öfugt farið. Í einu tilviki klofnmenn, ásamt nokkrum lögfræðingum og heimspekingum
aði nefndin vegna flokkunar brots, meirihluti úrskurðaði að
hafa átt sæti í nefndinni á starfstíma hennar hingað til.
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brotið væri ámælisvert en minnihluti
taldi brotið alvarlegt.
Sé litið yfir allan starfstíma nefndarinnar, hafa úrskurðir hennar fallið
nokkurn veginn í tvo jafna hluta. Í tæpum helmingi tilvika (87) hefur nefndin
úrskurðað um brot en í rúmum helmingi mála hefur hún sýknað fjölmiðil
(70) eða vísað máli frá (26). Á mynd 7
má sjá hlutfallslega skiptingu úrskurða
nefndarinnar.
Mynd 7a og 7b má sýna hlutfallslega skiptingu úrskurða eftir tímabilunum tveimur.
Hlutfall frávísana hefur ekki breyst
á milli tímabila en athygli vekur að
hlutfall sýknana nær tvöfaldast á
kostnað brota. Á myndum 8 og 8a má

Kæruefni

13%
1%
Meiðandi, rangfærslur, rógur,
lítilsvirðing
Nafngreining

15%

Myndbirting
Afsökunarbeiðni neitað
6%

Óheiðarleg vinnubrögð

65%

Mynd 5. Kæruefni 1966-2005.

3%

14%

48%

Einróma
Nefnd klofnar

Brot
Sýknun
Frávísun

38%

97%

Mynd 6. Úrskurðir nefndarinnar 1966-2005.

Mynd 7. Úrskurðir nefndarinnar 1966-2005.
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Mynd 7a. Úrskurðir 1966-1985.

Mynd 7b. Úrskurðir 1985-2005.
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Mynd 8. Hlutfall brota og sýknana.
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Mynd 8a. Hlutfall brota og sýknana/frávísana.

SIÐANEFND
sjá nánari útlistun á þessari þróun
14
eftir fimm ára tímabilum.
Á þessum fimm ára tímabilum eru
12
fjölmiðlar (fjölmiðlafólk) úrskurðaðir
brotlegir í 60% tilvika eða oftar fram til
10
ársins 1995 (tímabilið 1976-1980 eru
engar sýknanir). Tímabilið 1996-2000
8
dettur þetta hlutfall niður í 30% en
hækkar síðan lítillega aftur síðasta
6
fimm ára tímabilið. Séu frávísanir
teknar með (sjá mynd 8a) og horft til
4
hlutfalls brota og sýknana/frávísana
eru brot 50% eða meira fram til ársins
2
1995 en um 20% á tímabilinu 19962000 og 30% árin 2001-2005.
0
Ýmsar skýringar kunna að vera á
Ekki tilgreint
1. grein
2. grein
3. grein
2.og 3. grein
þessari þróun. Nærtækast er ef til vill
að benda á breytingar á siðareglum Mynd 9. Grein brotin 1966-1985.
B.Í. Árið 1991 er flokkurinn óverulegt
brot til dæmis aflagður. Ekki er ólíklegt
12
að brot væru fleiri ef sá flokkur hefði
verið til síðustu þrjú fimm ára tímabilin.
Ástæða þessa er sú að oft er fundið að
10
vinnubrögðum fjölmiðlafólks eða framsetningu fréttaefnis í úrskurðum nefnd8
arinnar á þessum tímabilum jafnvel
þótt sýknað sé. Þá má nefna að breyt6
ingar á siðareglum B.Í. hafa gefið
Siðanefnd auknar heimildir til að vísa
4
málum frá, meiri kröfur eru gerðar til
kærenda sem ýmsir þeirra hafa ekki
uppfyllt. Þeim er til dæmis gert að leita
2
leiðréttinga sinna mála hjá viðkomandi
fjölmiðli áður en þeir kæra og kæru0
frestur takmarkast við tvo mánuði frá
Ekki tilgreint
1. grein
2. grein
3. grein
4. grein
3.og 4. grein
birtingu kærðs efnis (og hefur því verið
fylgt stíft eftir). Auk þess hefur verið Mynd 9a. Grein brotin 1966-1985 (samkvæmt núgildandi reglum).
sett inn ákvæði til að vernda tjáningarfrelsi blaðamanna. Siðareglurnar ná
inu, einkum þess hve hátt hlutfall kærenda er fjölmiðlafólk.
þannig ekki til persónulegra skoðana sem blaðamaður
Fyrsta greinin fjallar, eins og áður sagði, um sóma blaðasetur fram í afmörkuðum þáttum í fjölmiðlum undir fullu
mannastéttarinnar og drengskap í samskiptum blaðanafni. Hefði þetta ákvæði verið til staðar á fyrri tímabilum
manna. Eftir því sem fleiri fjölmiðlamenn kæra reynir oftar á
hefðu brot hugsanlega verið lægra hlutfall af úrskurðum
þessa grein. Önnur greinin fjallar meðal annars um vönduð
nefndarinnar.
og heiðarleg vinnubrögð og að valda saklausu fólki ekki
sársauka eða vanvirðu. Tvisvar reyndi á ákvæði 3. greinar
um að hver maður sé talinn saklaus þar til sekt er sönnuð
Hvaða grein er brotin?
og að fjölmiðill meti hvenær almannahagsmunir krefjist
Í fyrsta málinu sem Siðareglunefnd fjallaði um var úrskurðað
nafnbirtingar.
um brot án þess að ákveðin grein væri tilgreind. Slíkt heyrir
Eins og áður sagði eru reglurnar frá 1965 og 1985 um
þó til undantekninga því nálega alltaf hefur verið tilgreint í
margt líkar og þar sem breytingar hafa orðið má rekja
niðurstöðu nefndarinnar hvaða grein fjölmiðill hefur gerst
hvernig ákvæði hafa verið flutt á milli greina. Í úrskurðum
brotlegur við. Í þeim fáu tilvikum þar sem greinin er ekki tilsínum á fyrra tímabilinu tilgreinir nefndin iðulega hvaða
greind bókstaflega er vísað til hennar efnislega í úrskurði
ákvæði siðareglnanna er brotið. Af þessum ástæðum má
nefndarinnar. Á mynd 9 má sjá hvaða grein er brotin samráða í það með nokkurri vissu hvaða grein, samkvæmt
kvæmt úrskurði nefndarinnar á tímabilinu 1966-1985.
núgildandi reglum, var brotin í það og það skiptið á tímaSú dreifing sem sjá má á mynd 9 kemur ekki á óvart ef
bilinu 1966-1985. Þetta gerir samanburð á tímabilunum
horft er til þeirra sem kæra til Siðareglunefndar á tímabil-
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um sinnum ásamt 3. greininni. Hér er
um mikla breytingu að ræða frá fyrra
tímabilinu.
Þótt fæstum af þeim sem þekkja
eitthvað til úrskurða Siðanefndar komi
á óvart að 3. greinin hafi reynst mikilvægasta grein reglnanna þá hlýtur að
koma á óvart hve yfirgnæfandi hún er
samanborið við aðrar greinar. Ýmsar
skýringar koma til greina. Fyrst ber að
líta til greinarinnar sjálfrar. Hún er
svohljóðandi:
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Mynd 9b. Grein brotin 1985-2005.
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Mynd 9c. Greinar tilgreindar í kærubréfum 1985-2005.

mögulegan. Mynd 9a sýnir hvaða grein er brotin tímabilið
1966-1985 ef miðað er við núgildandi reglur. Í ljós kemur
að oftast reynir á það ákvæði gömlu 2. greinarinnar sem
kveður á um vönduð vinnubrögð og tillitssemi, ákvæði sem
síðar er tekið upp í 3. grein nýju reglnanna.
Þetta er það ákvæði sem langmest hefur reynt á allan
starfstíma nefndarinnar. Á mynd 9b má sjá til hvaða greina
er vísað í úrskurðum nefndarinnar 1985-2005.
Eins og sjá má er 3. greinin nær allsráðandi í úrskurðum
nefndarinnar. Í tæplega 80% tilvika er vísað til hennar
einnar í úrskurðunum og hún kemur við sögu í 97% mála
þar sem fjölmiðill er úrskurðaður brotlegur. Aðeins í tveimur tilvikum er fjölmiðill úrskurðaður brotlegur án þess að
vísað sé til 3. greinar. Í öðru tilvikinu er vísað til ákvæðis
5. greinar um hagsmunaárekstra og í hinu til formálsorðanna um að blaðamenn allra fjölmiðla virði grundvallarreglur mannlegra samskipta. Athygli vekur að aldrei er
vísað til 1. greinarinnar einnar þótt vísað sé til hennar fjór-
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Blaðamaður vandar upplýsingaöflun sína,
úrvinnslu og framsetningu svo sem kostur
er og sýnir fyllstu tillitssemi í vandasömum
málum. Hann forðast allt, sem valdið getur
saklausu fólki, eða fólki sem á um sárt að
binda, óþarfa sársauka eða vanvirðu.

Þótt greinin sé knöpp þá spannar hún
æði breitt siðferðilegt svið þar sem
hún kveður í senn á um vandvirkni og
tillitssemi. Í siðareglum ýmissa erlendra samtaka blaðamanna, svo sem
hinna norsku, eru fjölmörg ákvæði og
margar ólíkar greinar sem svara til
hinnar íslensku 3. greinar. Þar sem
aðrar greinar í siðareglum B.Í. geyma
ekki þau ítarlegu ákvæði um siðferði
blaðmanna sem oft er að finna í sambærilegum erlendum siðareglum er
ekki óeðlilegt að Siðanefnd B.Í. vísi
svo oft til þessa almenna ákvæðis í
úrskurðum sínum.
Annað sem ber að hafa í huga er að
6. grein
Engin grein
skilin á milli greina í siðareglum B.Í.
eru ekki alltaf skýr og afdráttarlaus.
Greinarnar skarast og stundum er
erfitt að glöggva sig á samhengi í
úrskurðum nefndarinnar yfir ólík tímabil. Þannig hefur til
dæmis tvívegis verið vísað til formálans í úrskurði þegar
blaðamenn hafa verið áminntir um að segja sannleikann
eða að halda gefið loforð við viðmælanda, en sannsögli og
orðheldni teljast til grundvallarreglna mannlegra samskipta. Ljóst er að vísa hefði mátt til sama ákvæðis í öðrum
úrskurðum þar sem nefndin lét nægja að nefna 3. greinina.
Eins hefði nefndin hæglega geta vísað oftar til þess
ákvæðis 1. greinar að blaðamaður forðist hvaðeina sem
rýrt getur álit almennings á starfi blaðamanns. Það ákvæði
er þó ennþá almennara en ákvæði 3. greinar.
Þegar spurt er hvers vegna 3. greinin er svo allsráðandi
sem raun ber vitni er vitaskuld nauðsynlegt að huga að því
hvaða grein kærendur sjálfir, eða lögmenn þeirra, nefna í
kærum sínum. Hefur 3. greinin viðlíka stöðu í bréfum
kærenda og hún hefur haft í úrskurðum Siðanefndar?
Á mynd 9c getur að líta hvaða grein kærendur vísa til í
kærubréfum sínum á tímabilinu 1985-2005. Eins og sjá má

SIÐANEFND
6%

8%

38%
48%

Mynd 10. Flokkun brota 1985-2005.

er algengt að kærendur nefni enga grein siðareglna. Hins
vegar nefna þeir tiltekna grein í meirihluta tilvika og/eða
vísa beint til ákvæða hennar, til dæmis með því að vitna
orðrétt til hennar eða endursegja hana nákvæmlega. Þótt
mest sé vísað til 3. greinar er þó töluvert vísað til annarra
greina, eða í helmingi tilvika þar sem vísað er til tiltekinnar
greinar. Þess ber að geta að oft er vísað til fleiri en einnar
greinar í sama kærubréfinu. Kærubréfin ein og sér skýra
því ekki stöðu 3. greinarinnar á tímabilinu.
Eins og áður sagði var flokkun brota tekin upp með nýju
siðareglunum 1985. Á mynd 10 má sjá hvernig úrskurðir
nefndarinnar skiptast niður í flokka.
Fimm sinnum, eða í 8% tilvika, hefur Siðanefnd úrskurðað
að fjölmiðill (fjölmiðlafólk) hafi brotið mjög alvarlega gegn
siðareglum B.Í. en í 24 tilvikum hefur fjölmiðill gerst alvarlega brotlegur við siðareglurnar. En sé brot alvarlegt eða
mjög alvarlegt hefur brotlegum fjölmiðli verið gert að birta
úrskurð nefndarinnar, eða, í seinni tíð, hefur þess að
minnsta kosti verið óskað.

Niðurstöður
Hér að framan höfum við rakið okkur eftir meginlínum þeim
er birtast í þróun Siðanefndar B.Í. og liggja í gegnum
úrskurði hennar. Við höfum tíundað tengsl fjölmiðla, fjölmiðlaefnis og kæruefna ásamt því að greina hvernig
úrskurðir nefndarinnar falla, og taka breytingum á milli
ólíkra tímabila. Jafnframt höfum við útlistað á hvaða hátt
siðareglurnar sjálfar birtast í kærubréfum og úrskurðum,
sem og til hvaða þátta þær taka í bréfum kærenda.
Þegar raktar eru meginlínur í starfi Siðanefndar koma í
ljós eftirfarandi niðurstöður:
• Kærumálum til Siðanefndar fjölgar mjög um og eftir
1985, en miklar sveiflur eru í fjölda mála milli ára á
tímabilinu 1985-2005.
• Siðanefndin er oftast einróma í úrskurðum sínum.
• Sýknunum fjölgar hlutfallslega eftir 1985 en brotum
fækkar.

• Einstaklingum í hópi kærenda fjölgar
hlutfallslega eftir 1985 en fjölmiðlafólki fækkar.
• 3. greinin verður nær allsráðandi í
úrskurðum nefndarinnar á tímabilinu
1985-2005.
• Fastir dálkar eru áberandi í kærðu
Mjög alvarlegt
fjölmiðlaefni 1966-1985 en ekki á
Alvarlegt
síðara tímabilinu.
Ámælisvert
Óvarlegt
er að draga of almennar
Óverulegt
ályktanir af þessum niðurstöðum. Fyrst
þyrfti að skoða þær breytingar sem
orðið hafa á ytra umhverfi fjölmiðla síðustu 40 ár, og einnig er nauðsynlegt
að huga að því hvernig hugmyndir
blaðamanna og almennings um það
hvað sé boðlegt efni í fjölmiðlum hafa
breyst á tímabilinu. En fyrstu niðurstöður af þessari samantekt virðast
samt sýna að miklar breytingar hafa orðið á störfum og
starfsumhverfi Siðanefndarinnar. Á fyrra tímabilinu, 19661985, má segja að særðir fjölmiðlamenn séu mest áberandi í hópi kærenda en á síðara tímabilinu, 1985-2005, er
uppistaðan í hópi kærenda særðir einstaklingar sem telja
að þeir hafi fengið ranga, meiðandi eða skaðlega umfjöllun
í fjölmiðlum. Þessum særðu einstaklingum reynist hins
vegar sífellt erfiðara að fá fram úrskurð sér í hag, og nú er
svo komið að fjölmiðlar eru sýknaðir í miklum meirihluta
mála. Erfitt er að segja til um hvort þessi þróun tengist því
að 3. grein siðareglnanna gnæfir nú yfir aðrar greinar í
úrskurðum nefndarinnar. Velta má upp þeirri spurningu
hvort þróunin væri önnur ef hin fjölmörgu ákvæði sem í
reynd leynast á bak við almenn ákvæði 3. greinarinnar
væru útlistuð og tíunduð sérstaklega í siðareglunum.
Athyglisvert er hve hátt hlutfall sýknana er hjá þeim fjölmiðlum sem oftast eru kærðir. Þær sýknanir eiga oft rétt á
sér. Ýmsar kærur hafa ekki verið á rökum reistar. Hins
vegar vekur þetta háa hlutfall sýknana upp að minnsta
kosti tvenns konar spurningar. Annars vegar vaknar sú
spurning hvort Siðanefnd hafi sýnt linkind gagnvart þeim
fjölmiðlum sem eru oftast á gráu svæði. Hins vegar má
spyrja hvers vegna einstaklingar og aðrir kæra þessa fjölmiðla svo oft sem raun ber vitni. Eru þeir óþarflega viðkvæmir í málum sem standa þeim sjálfum svo nærri eða
hafa þeir aðrar hugmyndir um vandaða blaðamennsku en
Siðanefndin. Svör við þessum spurningum verða að bíða
betri tíma.
––––––
Grein þessi byggist á rannsókn sem Kristnihátíðarsjóður hefur
styrkt. Við viljum sérstaklega þakka Hjálmari Jónssyni, framkvæmdastjóra Blaðamannafélags Íslands fyrir margvíslega hjálp
og liðlegheit. Elías Snæland Jónsson tók saman ítarlegar og
nákvæmar upplýsingar um störf nefndarinnar til ársins 1990 og
hefur samantekt hans gagnast okkur á ýmsan máta. Kunnum við
honum bestu þakkir fyrir.
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L LAUNAMÁL
AUNAMÁL

Örnu Schram
formann BÍ

samningar
Eftir

Nýir

Samkvæmt kjarasamningi milli Blaðamannafélags Íslands og Samtaka
atvinnulífsins hækka öll laun og kjaratengdir liðir um 4% frá og með 1. desember. Á sama tíma hækka launataxtar félagsins um rúmlega tíu til átján
prósent. Þá verða áfangahækkanir

Frá atkvæðagreiðslu um kjarasamningana.
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1. janúar 2007 og 1. janúar 2008. Eins
og aðrir á vinnumarkaði fá blaðamenn, sem hafa verið í fullu starfi allt
árið hjá sama fyrirtæki, 26 þúsund
króna eingreiðslu eigi síðar en
15. desember. Aukinheldur fá blaðamenn, samkvæmt samningnum,
35 þúsund króna eingreiðslu í desember 2006. Þessar eingreiðslur koma til
viðbótar desemberuppbót sem er
40 þúsund á þessu ári og 40 þúsund
á því næsta. Í kjarasamningnum eru
einnig gerðar breytingar á endurgreiðslu útlagðs kostnaðar og á veikindarétti.
Séu dæmi tekin af breytingum á
launataxta, þá hækka grunnlaun
blaðamanns með háskólapróf, BA
eða sambærilegt nám, eftir eins árs
starfsreynslu úr 185.525 kr. á mánuði í

207.500 kr. á mánuði eða um tæplega
22 þúsund krónur frá og með 1. desember. Grunnlaun blaðamanns, eftir
eins árs starfsreynslu, án háskólaprófs, hækkar samkvæmt nýjum
launataxta úr 157.416 í 178.065 eða
um rétt rúmar 20.600 krónur. Þá bætist við nýr flokkur fyrir blaðamenn með
MA, MS, MBA eða sambærilegt próf.
Samkvæmt taxta er sá blaðamaður
með 3,75% hærri laun en blaðamaður
í flokki fyrir neðan.
Því má bæta við áður en lengra er
haldið að blaðamaður án háskólaprófs fer, skv. nýja kjarasamningnum,
fyrr upp í næsta launaflokk fyrir ofan
en áður.
Í nýja samningnum hækkar hann
um launaflokk eftir sjö ár, en í gamla
samningnum hækkaði hann ekki fyrr

LAUNAMÁL

Frá undirskrift kjarasamninganna.

en eftir tíu ár. Það þýðir í krónum talið
að grunnlaun blaðamanns án
háskólaprófs voru skv. gamla taxtakerfinu 185.525 eftir sjö ár en verða
skv. nýja taxtanum 231.730 eftir sjö ár.
Það er hækkun upp á rúmlega
46 þúsund krónur á mánuði.
Í nýjum kjarasamningi voru gerðar
breytingar á starfsaldurshækkunum,
þ.e. þær voru að meðaltali um 2,8%
en verða nú um 3,7%. Það þýðir að
þeir sem eru í efstu starfsaldursþrepum hækka hlutfallslega meira en þeir
sem eru neðar. Tökum dæmi: Grunnlaun blaðamanns skv. gamla taxtanum eftir sextán ár voru 219. 257 á
mánuði. Þau verða 258.790 á mánuði.
Það er hækkun upp á rúmlega 39.500
kr. á mánuði. Grunnlaun blaðamanns í
efsta aldursþrepi, með álagi, voru skv.
gamla taxtanum 271.879 þúsund kr. á
mánuði en verða skv. nýja taxtanum
313.136 þúsund kr. á mánuði. Álag
lækkar hins vegar um þrjú prósent.
Kjarasamningur BÍ við SA vegna
365 ljósvakamiðla tekur mið af þess-

um samningi sem hér hefur verið lýst,
að nokkru leyti. Blaðamenn eru hvattir
til að kynna sér vel kjör þeirra og réttindi samkvæmt samningunum. Séu
blaðamenn á svonefndum fastlaunasamningi eru þeir hvattir til þess að
kynna sér nákvæmlega hvað felst í
slíkum samningi. Með hækkun launataxtans hækkar t.d. hlutfall grunnlauna
í fastlaunasamningnum og svonefndur
bónus eða greiðslur vegna yfirvinnutíma skerðast á móti. Það gæti t.d. þýtt
að færri yfirvinnustundir eru í fastlaunasamningnum en áður. Í slíkum tilvikum þarf blaðamaður að fylgjast
með yfirvinnustundum sínum og sækjast eftir því að greiðslum fyrir þær
verði bætt við fastlaunasamninginn
ella hætti hann að vinna fyrr á daginn.
Kjarasamningarnir vegna prentmiðlanna annars vegar og ljósvakamiðlanna hins vegar voru kynntir og
samþykktir í almennri atkvæðagreiðslu á félagsfundi fyrr í desember.
Á kjörskrá um almennan kjarasamning BÍ og SA voru 204.

Atkvæði greiddu 57 eða 28%.
Atkvæði féllu þannig að já sögðu 42
eða 73,5% og nei sögðu 14 eða
24,5%. Einn seðill var auður. Ekki var
þátttakan eins mikil um ljósvakasamninginn; einn sagði já, og þrír skiluðu
auðu. BÍ hefur einnig gert samning við
Fróða og var sá samningur samþykktur með nær öllum greiddum
atkvæðum; einn skilaði auðu.
Sá samningur sem hér hefur verið
til umfjöllunar og samninganefnd BÍ
lagði til að yrði samþykktur er ákveðin
millilending í samningaviðræðunum.
Nefndin mat það svo að ekki yrði
náð lengra, án átaka. Sumar af kröfum samninganefndarinnar voru samþykktar, aðrar ekki. Nefndin lagði til að
mynda áherslu á hækkun launataxtans, ekki síst í ljósi þess að um fjórðungur kvenna í stéttinni er með
heildarlaun í kringum 200 þúsund á
mánuði (þær eru lægri en karlar). Ég
tel að við séum að hækka laun þessa
hóps verulega með nýjum samningi.
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MRÆÐAN

Hinn íslenski

blaðamaður

Ef tveir dæmigerðir íslenskir blaðamenn hittast eru yfirgnæfandi líkur á
að annar sé karl og hinn kona. Það
eru nokkru meiri líkur á að konan sé
með háskólamenntun þó trúlegt sé að
þau hafi bæði einhverja prófgráðu.
Það eru talsverðar líkur á að í það
minnsta
annað
þeirra
gegni
vaktstjórastarfi eða einhverju öðru
ábyrgðar- eða yfirmannsstarfi á ritstjórninni sem þau vinna á. Jafnframt
er líklegt að þessa yfirmannsstöðu
þeirra megi að einhverju leyti rekja
til háskólamenntunar þeirra. Mestar
líkur eru á að hvorugt þeirra hafi starfað lengur í blaðamennsku en 10 ár,
og ef annað þeirra hefur verið meira
en áratug í faginu, þá trúlegra að það
hafi verið karlinn.
Þessar upplýsingar má lesa úr
þeim bakgrunnsbreytum sem skoðaðar voru í kjarakönnun sem fyrirtækið Intellecta gerði fyrir Blaða-
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mannafélag Íslands við undirbúning
kjarasamninganna sem skrifað var
undir í lok nóvember.
Könnunin var lokuð vefkönnun sem
var framkvæmd síðari hluta september 2005 og var stærð úrtaksins 304
fullgildir félagsmenn i Blaðamannafélagi Íslands. Ónothæf netföng
reyndust 9, þannig að endanleg
stærð úrtaks var 295. Fjöldi svara var
172 og svarhlutfallið því rétt rúm 58%.
Blaðamaðurinn óskaði eftir því að fá
nokkrar af bakgrunnsbreytunum samkeyrðar til þess að freista þess að
draga upp mynd af íslenskri blaðamannastétt í upphafi 21. aldarinnar,
en til þessa hafa ekki verið teknar
saman tölfræðilegar niðurstöður af
þessu tagi um stéttina sjálfa, samsetningu hennar, menntun og ýmis
einkenni. Hér á eftir fara nokkrar af
þessum upplýsingum úr gögnum
Intellecta.

Kynjahlutfall – menntun
Miðað við þessa tilteknu könnun eru
heldur fleiri karlar en konur blaðamenn.
Hlutfall kynjanna er 54% karlar á móti
46% hlut kvenna. Ef skoðuð er staða
kynjanna í blaðamannastétt gagnvart
menntun kemur í ljós að konur eru
heldur menntaðri en karlarnir. Af öllum
blaðamönnum eru um 63,2% með háskólagráðu, þ.e. annaðhvort BA/BS
próf eða þá hærri gráðu. Þetta hlutfall
er þó heldur lægra hjá körlum í blaðamannastétt, en rúmlega 59% karlblaðamanna eru með háskólapróf en
um 67,5% kvenna í stéttinni eru með
háskólapróf. (Sjá mynd 1.)

Margir í ábyrgðarstöðum
Það vekur athygli að einungis um
64,5% blaðamanna skilgreina sig sem
almenna blaðamenn. Í könnuninni skilgreindu 8,4% sig sem „vaktstjóra“ og

UMRÆÐAN
27,1% kvaðst vera í „öðru ábyrgðareða yfirmannsstarfi“. Spurt var sérstaklega um þessa flokkaskiptingu. Það
kemur þægilega á óvart að kynjaskiptingin í þessum flokkum er ekki áberandi ójöfn. Örlítið fleiri konur en karlar
eru að vísi í hópi almennra blaðamanna
og vaktstjóra, en nánast sömu hlutföll
af kvenblaðamönnum og karlblaðamönnum eru í „öðrum ábyrgðar- eða
yfirmannsstörfum“. (Sjá mynd 2)

Ábyrgð og menntun
Greinilegt er að menntun blaðamanna
skiptir máli um það hvar þeir eru á ritstjórnunum. Þannig er áberandi að
meirihluti yfirmanna, vaktstjóra eða
þeirra sem eru í öðru ábyrgðar- eða yfirmannsstarfi hefur háskólapróf. Sömuleiðist er hátt hlutfall (32.4%) þeirra sem
hafa t.d. masters- eða lengra nám að
baki í einhvers konar yfirmanns eða
ábyrgðarstöðu. (Sjá mynd 3)

Starfsaldur
Blaðamannastéttin hefur ákaflega
dreifðan starfsaldur. Flestir hafa þó
verið blaðamenn á bilinu frá einu og
upp í fimm ár eða um 28,4% stéttarinnar en næstflestir eða 21.3% í
6-10 ár. Þá hafa 11.2% blaðamanna
ekki náð að vera í starfi í heilt ár og því
eru rétt um 60% stéttarinnar með innan við 10 ára starfsreynslu en hin 40%
hafa þá lengri reynslu.
Athygli vekur að sá hluti stéttarinnar sem minni starfsreynslu hefur er
með mun meiri menntun en þeir sem
eldri eru í hettunni og þannig eru um
40% þeirra blaðamanna sem eru með
MA-próf eða hærri gráðu, einungis
búnir að vera blaðamenn í 1-5 ár og
sambærileg tala fyrir blaðamenn með
BA/BS-gráðu er tæp 32%. Til samanburðar eru einungis um 8.6% þeirra
sem starfað hafa lengur en 20 ár í
blaðamennsku með MA/MS-próf. (sjá
mynd 4)
Þá er athyglisvert að sjá að konur
eru heldur fjölmennari í þeim hópi
sem unnið hefur 1-10 ár á fjölmiðlum
en karlar sem hafa sama starfsaldur.
Karlar eru hins vegar fjölmennari í
þeim hópi sem er með lengri starfsaldur. (sjá mynd 5)
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F SIGURLIÐIÐ
JÖLMIÐLAMÓTIÐ
Fréttablaðið

fjölmiðlameistari

Lið Fréttablaðsins að móti loknu – með sigurbros á vör.

Mynd: GVA

Fréttablaðið kom sá og sigraði á hinu
árlega fjölmiðlamóti í knattspyrnu sem
haldið var fyrr í vetur. Þetta er í fyrsta
sinn sem Fréttablaðið nær þessum árangri en lið Fréttablaðsins sigraði lið
Stöðvar 2 í úrslitaleik með 2 mörkum
gegn einu. Það voru svo lið Fróða og
Skinfaxa sem kepptu um 3.-4. sætið
og lyktaði þeirri viðureign með sigri
Fróða sem endaði þar með í bronssætinu. Þátttaka var góð í mótinu og
mikil stemning.

Aðalfundur BÍ

2006

Fimmtudaginn 19. apríl
kl. 20:00 á Grand hótel

Aðalfundur Blaðamannafélags Íslands árið 2006
verður haldinn fimmtudaginn 19. apríl nk. á Grand
hótel við Sigtún í Reykjavík og hefst fundurinn
stundvíslega kl. 20:00.

2006
Dagskrá:

Venjuleg aðalfundarstörf
Skýrslur frá starfsnefndum
Kosningar
Önnur mál
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BÍ-félagar
eru hvattir
til að mæta

ÚRSKURÐIR

DVekki brotlegt
Mál nr. 4 2005/2006
Kærandi:
Harpa Haraldsdóttir Kruger.
Kærði:
Eiríkur Jónsson, blaðamaður á
DV.

Kæruefni:
Frétt DV um ómeðvitaða þungun og
barnsburð kæranda.

Málavextir:
Mál þetta barst siðanefnd Blaðamannafélags Íslands í bréfi dagsettu
10. september 2005. Óskað var eftir
viðbrögðum kærða, DV, og bárust
þau frá lögfræðingi DV í bréfi dagsettu 17. október 2005. Siðanefndin
fjallaði um málið á fundum sínum 24.
október og 14. nóvember 2005.
Vegna kröfu kærða um frávísun málsins á grundvelli þess að kærandi hefði
ekki leitað leiðréttingar mála sinna,
var kæranda send fyrirspurn um þann
þátt málsins. Barst nefndinni svar
dagsett 31. október.
Í kærunni kemur fram að kærandi
er ósáttur við frétt DV um þungun sína
og fæðingu sonar síns, en kærandi
hafði ekki vitað af þungun sinni. Kærandi hafði áður birt frásögn af atburðinum á netinu. Kæran beinist að Eiríki
Jónssyni, blaðamanni DV, sem
hringdi í kæranda til að fá nánari fréttir af atburðinum og mynd af barninu
og móður þess. Kærandi neitaði að
tala um atburðinn og vildi ekki myndatöku og bað Eirík að segja ekki frá
honum í blaðinu. Engu að síður birtist
frásögn í DV um atburðinn tveimur
dögum síðar. Sú frétt var byggð á frá-

sögn kæranda á heimasíðunni barnaland.is.
DV krafðist frávísunar vegna vanreifunar málsins og því að ekki var
nefnd sú grein siðareglna sem kærandi taldi hafa verið brotna, auk þess
að kærandi hafði ekki leitað leiðréttingar mála sinna hjá DV. Óskað var
viðbragða kæranda við því. Í þeim
viðbrögðum segir meðal annars svo:
„Að sjálfsögðu reyndi ég ekki að fá
fram leiðréttingu á umfjöllun hjá viðkomandi fjölmiðli, þar með væri ég að
samþykkja þessa „frétt“, sem ég gaf
ekki leyfi til að yrði birt, þannig að ég
óska eftir að mér verði veitt undanþága, sbr. 3.mgr./ 6.gr.siðareglna BÍ.“

Umfjöllun:
Siðanefnd hefur farið yfir kæruna og
svar DV við henni. Kæran er ekki að
öllu leyti skýr. Hins vegar telur siðanefnd að ekki sé ástæða til að krefjast
þess að almenningur hafi þekkingu til
þess að byggja upp kæru samkvæmt
hugsanlegum ítrustu kröfum og nefna
þar hvaða reglur kunni að hafa verið
brotnar. Siðanefnd telur einnig að skilyrði þess að kærandi leiti fyrst leiðréttingar mála sinna eigi ekki við í þessu
tilfelli, því í raun sé ekki hægt að leiðrétta fréttina. Nefndin fellst þar á rök
kæranda.
Í svari lögfræðings DV er farið fram
á það að kærunni verði vísað frá
vegna vanreifunar og til vara að niðurstaða siðanefndar verði sú að ekki
hafi verið framið brot með birtingu
fréttarinnar, enda hafi frásögnin verið
rétt. Kærandi birti frásögn af ómeðvitaðri þungun sinni og fæðingu sonar á
opinberri heimasíðu, barnaland.is, án
þess að aðgangur að henni væri
læstur. Þar með var kærandi búinn að

segja sögu sína á opinberum vettvangi og gat eftir það tæpast amast
við því að fjölmiðlar tækju málið upp.
Um þetta atriði segir kærandi í bréfi
sínu dagsettu 31. október: „Í höfundarréttarlögum er skýrt tekið fram
að verk sem birt eru á netinu, er einungis heimilt að lesa af skjá skv. höfundarlögum, útprentun, geymsla,
áframsending eða önnur notkun efnisins er því óheimil nema komi til ótvírætt samþykki rétthafa eða sérstök
lagaheimild.
Þetta ákvæði var brotið af Eiríki
Jónssyni blaðamanni DV. Hann sem
starfandi blaðamaður til fjölda ára á
að vita að, NEI ÞÝÐIR NEI. “ (Leturbreytingar eru kæranda.)
Sú hefð hefur skapast að fjölmiðlar
taki efni upp af opnum heimasíðum
fyrirtækja og einstaklinga til birtingar
og geti þar heimilda. Telur siðanefnd
að DV hafi ekki brotið siðareglur BÍ
með því að taka upp efnið af síðunni
barnaland.is. Efni birt á netinu með
þessum hætti er öllum aðgengilegt og
hlýtur því að teljast opinbert, enda birt
með vilja þess, sem setur efnið þar
inn.
Umfjöllun DV brýtur því ekki í bága
við siðareglur Blaðamannafélags
Íslands. Hins vegar bendir siðanefnd
á að í henni séu rangfærslur sem
bendi ekki til vandaðra vinnubragða.

Úrskurður:
DV telst ekki hafa brotið gegn siðareglum Blaðamannafélags Íslands.
Kristinn Hallgrímsson;
Hjörtur Gíslason;
Sigurveig Jónsdóttir;
Brynhildur Ólafsdóttir;
Salvör Nordal
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DVekki brotlegt
Mál nr. 5 2005/2006
Kærandi:
Runólfur Gunnlaugsson.

nefndinni þann 12. des. 2005. Siðanefnd Blaðamannafélagsins fjallaði
um málið á fundum þann 14. nóv., 12.
des. 2005 og 9. jan. 2006.

Málavextir:
Kærðu:
Jakob Bjarnar Grétarsson,
blaðamaður DV og
Jónas Kristjánsson, ritstjóri
DV.

Kæruefni:
Fréttaflutningur DV um dóm Héraðsdóms Reykjavíkur að því er varðar
kæranda. Kærð er umfjöllunin á forsíðu DV hinn 05.10.2005 þar sem sagt
er að gjaldkeri félags fasteignasala
hafi selt ósamþykkta íbúð sem samþykkta og hafi verið dæmdur til að
greiða 1,3 milljónir í bætur.

Málsmeðferð:
Málið er kært með bréfi til siðanefndar,
dagsettu 27. okt. 2005. Bréfinu fylgir
ljósrit af forsíðu DV þennan umrædda
dag, 5. okt. 2005; tölvupóstur kæranda til ritstjóra DV, dagsettur 11. okt.
2005 þar sem krafist er afsökunarbeiðni á framsetningu fréttarinnar á
forsíðu blaðisins og svar ritstjóra, dagsett 18. okt. 2005; auk greinar eftir Óla
Tynes, fréttamann, sem birtist í Morgunblaðinu 7. okt. 2005 og fjallar almennt um réttindi fólks til að verjast
blaðamönnum. Sjónarmið Jakobs
Bjarnars Grétarssonar, blaðamanns
DV, bárust siðanefnd í bréfi dagsettu
16. nóv. 2005 og sjónarmið ritstjórnar
DV barst frá lögmanni DV í bréfi dagsettu 22. nóv. 2005. Kærandi Runólfur
Gunnlaugsson, óskaði eftir því að
koma á fund Siðanefndar til að skýra
mál sitt enn frekar og sat fund með
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Kærandi segir í kæru sinni að á forsíðu
DV sé ,,afar ósmekkleg myndbirting“
af kæranda ,,þar sem rauður hringur
var dreginn líkt og hengingaról um
háls undirritaðs ásamt orðinu ,,sekur“
með stórum stöfum undir myndinni.“ Í
kærunni segir ennfremur að ,,Tilgangur þessarar framsetningar ,,fréttarinnar“ á forsíðu DV var greinilega sá að
svívirða forystu Félags fasteignasala
og valda persónu minni og starfsemi
sem allra mestu tjóni og ærumeiðingum. Ekki verður séð hvað það kemur
máli þessu við hvaða fasteignasali á í
hlut.“ Síðar segir í kærunni að þessi
framsetning sé ,,hvort tveggja í senn,
atvinnurógur af verstu gerð og gróf tilraun til mannorðsmorðs.“ Kærandi tekur fram að blaðamaður DV hafi hringt í
hann en hann hafi þá verið á leið í jarðarför og óskað eftir því að tala við
blaðamann daginn eftir og sýna honum viðeigandi gögn. Daginn eftir hafi
greinin hins vegar birst á forsíðu DV og
kærandi segir sig skorta nægilega
sterk lýsingarorð ,,til að lýsa því óeðli,
illgirni og þeim óþverraskap,“ sem
þessi vinnubrögð sýni. Á fundi kæranda með siðanefnd kom fram að
hann er afar ósáttur við að fjallað hafi
verið um málið á þennan áberandi
hátt, enda sé það ekkert einsdæmi að
ósamþykktar íbúðir gangi kaupum og
sölum og hann hafi ekki getað vitað
betur en að íbúðin hafi verið samþykkt.
Skilja má kæruna þannig að kærandi geri sérstaklega athugasemdir
við þrennt: Að blaðamaður DV geri
ekki greinarmun á bótaskyldu og refsi-

verðri háttsemi í málflutningi sínum; að
lesa hafi mátt út úr forsíðunni að kærandi hafi selt eignina og verið eigandi
hennar sem sé rangt því hann hafi aðeins haft milligöngu um sölu hennar
sem fasteignasali; og í þriðja lagi að
rangt sé farið með föðurnafn kæranda.
Kærandi vísar í 3. gr. siðareglna BÍ
um að blaðamaður vandi upplýsingaöflun sína, úrvinnslu og framsetningu
eins og kostur er, sýni tillitssemi og
forðist að valda saklausu fólki sársauka eða vanvirðu. Þá óskar kærandi
sérstaklega eftir afstöðu siðanefndar
um það hvort framkoma blaðamanns
sé í samræmi við 1. mgr. í 1. gr. siðareglna, þar sem segir, ,,Blaðamaður
leitist við að gera ekkert það, sem til
vanvirðu má telja fyrir stétt sína eða
stéttarfélag, blað eða fréttastofu.“
Kærandi sendi tölvupóst á Jónas
Kristjánsson, ritstjóra DV þar sem
hann krefst þess að hann biðji sig ,,afsökunar á framsetningu “fréttarinnar“ á
forsíðu blaðsins og birtir á áberandi
stað í blaði þínu hið fyrsta.“ Svarpóstur
Jónasar er ein lína, svohljóðandi: ,,Ég
hef kannað þetta mál og sé ekki
nokkra ástæðu til að verða við ósk
þinni.“
Í greinargerð blaðamanns DV, Jakobs Bjarnars Grétarssonar, krefst hann
frávísunar kærunnar á þeirri forsendu
að blaðamaður hafi ekkert með forsíðu
blaðsins að gera, hún sé alfarið á
ábyrgð ritstjóra. Að öðru leyti leggur
blaðamaður m.a. áherslu á að Runólfur geri ekki athugasemdir við það sem
eftir honum er haft í fréttinni sjálfri.
Í andmælum lögmanns DV, er þess
einnig krafist að málinu verði vísað frá
að því er varðar blaðamann DV og að
öðru leyti komist að þeirri niðurstöðu
að ritstjórn DV hafi ekki brotið siðareglur BÍ. Lögð er áhersla á að það sé hlut-

ÚRSKURÐIR
verk fjölmiðilsins, ekki kæranda, að
meta hvenær sé þörf á birtingu efnis
og fjölmiðlum sé ávallt heimilt að segja
fréttir af dómsmálum. Í kærunni komi
ekkert fram um að fréttin hafi verið
röng fyrir utan tilvísun í það hvort rétt
sé að segja að fasteignasalar selji eign
eða hvort segja verði að þeir hafi milligöngu um sölu eigna. Þá er beðist afsökunar á því að föðurnafn kæranda
var rangt í fréttinni.

Umfjöllun:
Kæran snýr í öllum aðalatriðum að forsíðu DV sem hinn kærði blaðamaður
ber ekki ábyrgð á. Að því er varðar mat
siðanefndar á því hvort blaðamaðurinn
hafi brotið 1. gr. siðareglna í samskiptum sínum við kæranda, þá virðist sem
þar standi orð gegn orði. Blaðamaður
segist ekki hafa gefið kæranda neina

tala um að fasteignasalar selji eignir.
Þá telur siðanefnd að það skipti máli
að kærandi hafi verið valinn til trúnaðarstarfa í félagi fasteignasala sem
gjaldkeri félagsins og því sé ekki óeðlilegt að það komi fram. Að öðru leyti telur siðanefnd að það sé hvorki í höndum siðanefndar BÍ né kæranda að
meta eða ákveða fyrir fjölmiðla hvenær
fjallað skuli um mál og hvenær ekki.

ástæðu til að ætla að beðið yrði með
fréttina og lögmaður DV segir að í
samtali kæranda og blaðamanns hafi
ekkert komið fram um jarðarför. Í fréttinni (og reyndar líka í smáu letri á forsíðunni) eru sjónarmið og málsvörn
kæranda reifuð og haft eftir honum að
málið orki tvímælis. Að því leyti telur
siðanefnd að blaðamaður DV hafi ekki
brotið neinar reglur.
Hvað varðar forsíðu DV þá tekur
siðanefnd undir það sjónarmið kæranda að gert hafi verið mikið úr málinu
og að farið sé með mistök kæranda í
starfi eins og um ásetning hafi verið að
ræða, enda megi skilja fyrirsögnina á
forsíðu á þann veg að kærandi hafi
verið að selja eigin íbúð. Hins vegar
telur siðanefnd að ekki sé beinlínis
hægt að staðhæfa að fyrirsögnin sé
röng því það sé vissulega málvenja að

Úrskurður:
DV telst ekki hafa brotið gegn siðareglum Blaðamannafélags Íslands.
Kristinn Hallgrímsson
Hjörtur Gíslason
Sigurveig Jónsdóttir
Brynhildur Ólafsdóttir
Salvör Nordal

Pressuball 2006
18. febrúar Hótel Borg
á

Verð 4500 krónur og fordrykkur er innifalinn

„Bal l á rs in s !“
Matseðill:

Fiskisúpa Hótel Borgar full af sjávarfangi
Fish soup Hotel borg full of ocean delights

Lambaframfille með rótargrænmeti og lambasoðsósu

Prime fillet of lamb with root vegetables and lamb stock reduction

Tiramisu og ferskir ávextir
Tiramisu and fresh fruits

Blaðamanna
verðlaun

2005

„ Samk væmis tímabili ð hafi ð“

„Galadans leikur!“
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F FÉLAGASKRÁ
É L A G A S KBÍR Á B Í

Félagaskrá BÍ
Nr: Nafn:

Vinnustaður:

1 ÞORBJÖRN GUÐMUNDSSON

Hóf aðild
síðast:

1.9.1942

2 ATLI STEINARSSON

30.6.1950

3 SVERRIR ÞÓRÐARSON

1.10.1943

4 ELÍN PÁLMADÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ

5 MATTHÍAS JOHANNESSEN
6 GÍSLI SIGURÐSSON
7 JÓNAS KRISTJÁNSSON

DV

8 FRÍÐA BJÖRNSDÓTTIR

EPAL

9 BRAGI GUÐMUNDSSON

1.1.1951

Vinnustaður:

1951

44 ÁSGEIR TÓMASSON

1951

45 JIM SMART

Hóf störf:

MORGUNBLAÐIÐ
RAUÐI KROSS ÍSLANDS

1.6.1972 20.5.1975
1.6.1969

RÚV

1.9.1975

MORGUNBLAÐIÐ

1.9.1975

1.1.1955

46 BORGHILDUR A. JÓNSDÓTTIR

1.2.1961

47 KATRÍN PÁLSDÓTTIR

RÚV

5.1.1976

48 RAGNAR AXELSSON

MORGUNBLAÐIÐ

15.1.1976

21.6.1961 1.10.1962

1957

1.5.1976

50 MAGNÚS H. GÍSLASON

1958

51 GYLFI KRISTJÁNSSON

MORGUNBLAÐIÐ 15.10.1964 3.12.1965

52 JÓHANNES TÓMASSON

MORGUNBLAÐIÐ

21.6.1976

13 MAGNÚS FINNSSON

MORGUNBLAÐIÐ

53 ÁGÚST ÁSGEIRSSON

MORGUNBLAÐIÐ

3.8.1976

14 STEINAR J. LÚÐVÍKSSON
15 KÁRI JÓNASSON
16 INGVI HRAFN JÓNSSON
17 FREYSTEINN JÓHANNSSON

FRÓÐI

1.9.1965

54 GUÐJÓN ARNGRÍMSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

1.1.1962

55 GÍSLI SIGURGEIRSSON

NFS

1.1.1966

56 GRÓA ORMSDÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ

1.5.1967

57 ELÍAS SNÆLAND JÓNSSON

18 ÁRNI JOHNSEN

7.10.1967 1.12.1968

58 JÓNAS HARALDSSON

19 JÓHANNA KRISTJÓNSDÓTTIR

7.10.1967

59 RAGNAR TH. SIGURÐSSON

20 STYRMIR GUNNARSSON

MORGUNBLAÐIÐ

21 KJARTAN L. PÁLSSON
22 SIGTRYGGUR SIGTRYGGSSON

MORGUNBLAÐIÐ

23 GUNNAR V. ANDRÉSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

24 JÓHANNES REYKDAL

HÚSASMIÐJAN

25 ÚLFAR ÞORMÓÐSSON
26 SIGURDÓR SIGURDÓRSSON

des.68

14.9.1976
RÚVAK

1.9.1976

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

60 KJARTAN STEFÁNSSON
61 SIGURÐUR HREIÐAR HREIÐARSSON

6.4.1972

1.8.1971 29.7.1972
14.7.1971 24.8.1972

9.4.1977
1.12.1975

1.6.1965 12.4.1970

1967

1.9.1976

1.10.1963 1.12.1976

1.6.1968 21.1.1971
1.10.1970 1.10.1971

FISKIFRÉTTIR

9.6.1959

SUM 73
SKERPLA

65 HEIÐUR HELGADÓTTIR

1.2.1978

1971

1973

66 KRISTINN HALLGRÍMSSON

1.6.1977

1.5.1972

1.8.1973

67 GUÐMUNDUR GUÐJÓNSSON

1.6.1978

28 ÞRÖSTUR HARALDSSON

LÆKNABLAÐIÐ

1.1.1973

1.1.1974

68 HULDA VALTÝSDÓTTIR

29 ARNÓR G. RAGNARSSON

MORGUNBLAÐIÐ

30 ÁRNI JÖRGENSEN

MORGUNBLAÐIÐ

69 EMILÍA BJÖRG BJÖRNSDÓTTIR

1.6.1973 26.6.1974

70 GUÐLAUGUR BERGMUNDSSON

31 ÞORBERGUR KRISTINSSON

1.3.1973

7.5.1974

71 FRÍÐA PROPPÉ

32 ELÍAS MAR

1.1.1945

7.5.1974

72 ATLI RÚNAR HALLDÓRSSON

33 BJARGHILDUR STEFÁNSDÓTTIR

1.9.1966

7.5.1974

73 HILMAR KARLSSON

34 ÁRNI ÞÓRARINSSON
35 MARÍA ÓLAFSDÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ

1971 19.9.1974

FRÓÐI

1.10.1972 14.1.1975
1973

74 ÞÓRIR GUÐMUNDSSON
75 VALGERÐUR Þ. JÓNSDÓTTIR

HAUST 74 2.10.1978
1.3.1979
19.3.1979

ATHYGLI

1.9.1976

NFS

1.5.1979

MORGUNBLAÐIÐ

1.6.1979

MORGUNBLAÐIÐ

1.2.1975

76 JÓHANNA SIGÞÓRSDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

1976

MORGUNBLAÐIÐ

10.5.1975

77 JÓN ÁSGEIR SIGURÐSSON

RÚV

1.10.1979

38 ÞÓRIR ÞORSTEINSSON

MORGUNBLAÐIÐ

1.1.1975 20.5.1975

78 ELLERT B. SCHRAM
79 SVEINN GUÐJÓNSSON

40 KRISTÍN ÞORBJARNARDÓTTIR

1972 20.5.1975

80 ANNA ÓLAFSDÓTTIR BJÖRNSSON
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1.6.1979

1.6.1979

37 HILMAR P. ÞORMÓÐSSON

1974 20.5.1975

1.6.1978

1.9.1978
MORGUNBLAÐIÐ

36 SVEINN SIGURÐSSON

39 ATLI MAGNÚSSON

1.1.1979

26.1.1978

BÆNDABLAÐIÐ

26.6.1974

1977
7.11.1977

63 ÁLFHEIÐUR INGADÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ

27 SIGMUNDUR Ó. STEINARSSON

1.6.1977

9.11.1977

62 SÆVAR GUÐBJÖRNSSON

64 EIRÍKUR STEFÁN EIRÍKSSON

1976

1.4.1976

12 BJÖRN VIGNIR SIGURPÁLSSON

VOR 1965

1.9.1975

1972 1.10.1975

49 GUNNAR E. KVARAN

1.2.1967

Hóf aðild
síðast:

1.8.1974 20.5.1975

42 ÁGÚST I. JÓNSSON
43 ÓMAR VALDIMARSSON

1.1.1946

11 ODDUR ÓLAFSSON

Nr: Nafn:

41 STEFÁN FRIÐBJARNARSON

1.6.1962

10 GÍSLI J. ÁSTÞÓRSSON

28

Hóf störf:

1.9.1979

1960

1.3.1980

MORGUNBLAÐIÐ

1973

1.5.1980

BETWARE

3.5.1980

FÉLAGASKRÁ BÍ
Nr: Nafn:

81 EIRÍKUR JÓNSSON
82 HJÖRTUR GÍSLASON

Vinnustaður:

Hóf störf:

Hóf aðild
síðast:

Nr: Nafn:

ÍSL. GETSPÁ

1.5.1978

1.6.1980

128 GUNNAR GUNNARSSON

Hóf störf:

FRÓÐI

1.1.1985
15.1.1985

Hóf aðild
síðast:

MORGUNBLAÐIÐ

1976

1.6.1978

129 BIRGIR GUÐMUNDSSON

BÍ

NFS

1.9.1980

1.8.2002

130 EDDA G. ANDRÉSDÓTTIR

NFS

MORGUNBLAÐIÐ

14.9.1980

131 JÓN G. HAUKSSON

FRJÁLS VERSLUN

1.5.1982

1.2.1985

1.10.1980

132 GUÐRÚN GUÐLAUGSDÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ

1.3.1984

1.4.1985

HJÚKRUNARBLAÐIÐ

15.9.1981

133 SKÚLI UNNAR SVEINSSON

MORGUNBLAÐIÐ

1.6.1983

1.6.1985

MORGUNBLAÐIÐ

1.9.1981

FREMRI

1.9.1985

NFS

1.10.1981

83 KRISTJÁN MÁR UNNARSSON
84 AGNES BRAGADÓTTIR
85 ÞÓRUNN GESTSDÓTTIR
86 VALGERÐUR K. JÓNSDÓTTIR

Vinnustaður:

87 VÍÐIR SIGURÐSSON
88 SIGMUNDUR ERNIR RÚNARSSON
89 LÚÐVÍK GEIRSSON

1.3.1979

90 GUÐJÓN SVEINBJÖRNSSON
91 HJÁLMAR JÓNSSON

MORGUNBLAÐIÐ

92 JÓN BALDVIN HALLDÓRSSON
93 SKAPTI HALLGRÍMSSON

1.6.1981
MORGUNBLAÐIÐ

96 MAGNÚS SIGURÐSSON

HEIMUR HF

98 VALÞÓR HLÖÐVERSSON
99 PÁLL H. KETILSSON
100 ÁRNI SÆBERG

1.1.1982

VÍKURFRÉTTIR
MORGUNBLAÐIÐ

17.9.1985

1.3.1982

137 PETER RADOVAN JAN VOSICKY

1.6.1982

139 PJETUR SIGURÐSSON

1.7.1982

140 PÁLL HANNESSON

1.7.1982

141 HALLUR MAGNÚSSON

MORGUNBLAÐIÐ

104 ÓLI ÖRN ANDREASSEN
105 AÐALSTEINN INGÓLFSSON
106 ANDRÍNA G. JÓNSDÓTTIR

1.5.1986

1.6.1986

1.6.1983

1.6.1986

1.1.1983

145 ÁSGEIR SVERRISSON

MORGUNBLAÐIÐ

1.6.1986

1.1.1983

146 STEINÞÓR GUÐBJARTSSON

MORGUNBLAÐIÐ

1.3.1984

147 INGIBJÖRG B. SVEINSDÓTTIR
148 BRYNJAR G. SVEINSSON
149 JÓHANNES SIGURJÓNSSON
1.6.1983

150 SIGURVEIG JÓNSDÓTTIR

1976

1.7.1983

151 JÓN KR. SIGURÐSSON

1.9.1978

1.9.1983

152 BIRNA ÞÓRÐARD.

153 JÓN ÖRN GUÐBJARTSSON
1.1.1984

154 BRYNDÍS KRISTJÁNSDÓTTIR

1.4.1984

155 MARGRÉT SVERRISDÓTTIR

1977

156 ELÍN ALBERTSDÓTTIR

110 JÚLÍUS SIGURJÓNSSON

MORGUNBLAÐIÐ

1.5.1984

157 ÓMAR FRIÐRIKSSON

BSRB

1.5.1984

158 KJARTAN G. KJARTANSSON

113 GUÐMUNDUR O. INGVARSSON

MORGUNBLAÐIÐ

1.6.1982

114 KRISTÍN GUNNARSDÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ

1.6.1984

SKRAUTÁS

1.3.1984

MORGUNBLAÐIÐ

12.6.1984

118 ÁRNI ÞÓRÐUR JÓNSSON
119 GUÐBJÖRG GUÐMUNDSDÓTTIR

ATHYGLI

1.6.1984
1.6.1980

ÍSLENSK FYRIRTÆKI

1.1.1987

1.3.1987
FRÓÐI

1.6.1978

1.5.1987

MORGUNBLAÐIÐ

20.5.1984

1.5.1987

1.5.1987

160 KRISTÍN H. GUNNARSDÓTTIR

1.5.1987
UPPSTREYMI

12.9.1987

MORGUNBLAÐIÐ

14.9.1987

162 PÉTUR GUNNARSSON

21.9.1987

163 GEIR R. ANDERSEN

1.10.1987

164 HAUKUR HOLM

NFS 28.10.1987

165 ÓSKAR ÞÓR HALLDÓRSSON
1.7.1984

1.1.1987
1.9.1986

161 BOGI ÞÓR ARASON
1.8.2004

1.6.1984

MORGUNBLAÐIÐ

1.10.1986

159 JÓHANN ÓLAFUR HALLDÓRSSON
1.6.1984

1.1.1986

1.10.1986

1.1.1987

1.4.1984

117 ÁSDÍS HARALDSDÓTTIR

SKARPUR

1.12.1986

DV

116 MÖRÐUR ÁRNASON

1.8.1986
1.9.1986

UMFÍ/SKINFAXI

1.5.1982

1.5.1984

FRÓÐI
MORGUNBLAÐIÐ

MENNINGARFYLGD BIRNU EHF

MORGUNBLAÐIÐ

115 STEFÁN KRISTJÁNSSON

10.5.1986
1.6.1984

109 SVERRIR VILHELMSSON

112 ANNA H. YATES

1.5.1986
MORGUNBLAÐIÐ

144 HELGA GUÐRÚN JOHNSON

108 EYGLÓ STEFÁNSDÓTTIR

111 SIGURÐUR Á. FRIÐÞJÓFSSON

7.4.1986

143 RAGNHILDUR SVERRISDÓTTIR

10.10.1983

107 DONALD CHARLES BRANDT

DV

1.1.1986

1.1.1983

30.5.1983
1.7.1982

1.1.1980

142 ÞORKELL ÞORKELSSON

1.5.1983

102 GUÐMUNDUR SV. HERMANNSSON MORGUNBLAÐIÐ

1.1.1986

138 HELGI MÁR ARTHURSSON

1.2.1983

101 INGÓLFUR MARGEIRSSON

103 HELGI BJARNASON

16.9.1985

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

1.10.1982
1.7.1982

ATHYGLI

MORGUNBLAÐIÐ

136 SIGURÐUR M. JÓNSSON

1.7.1982

MORGUNBLAÐIÐ

97 FRIÐRIK ÞÓR GUÐMUNDSSON

135 KRISTJÁN KRISTJÁNSSON
1.1.1982

18.5.1982

94 SIGMUND JÓHANNSSON
95 PÁLL STEFÁNSSON

134 BRAGI BERGMANN

1.3.1985

ATHYGLI

166 GUNNAR SVERRISSON

1.10.1987
23.11.1987

120 ÞORSTEINN J. VILHJÁLMSSON

NFS

8.8.1984

167 ÓMAR RAGNARSSON

121 ELÍN HIRST

RÚV

31.8.1984

168 ÓTTAR H. SVEINSSON

MORGUNBLAÐIÐ

3.9.1984

170 SIGURJÓN J. SIGURÐSSON

BÆJARINS BESTA 14.11.1984

1.11.1984

171 HEIMIR MÁR PÉTURSSON

NFS

1.4.1988 16.9.2005

1.1.1985

172 KATRÍN L. INGVADÓTTIR

NFS

1.4.1988

122 RÚNAR ÁRMANN ARTHÚRSSON
123 JÓHANNA INGVARSDÓTTIR

1973

124 EGGERT SKÚLASON
125 VALUR JÓNATANSSON
126 GULLVEIG SÆMUNDSDÓTTIR
127 ANNA KRISTINE MAGNÚSDÓTTIR

VÍKURFRÉTTIR
FRÓÐI

1.9.1984

1.1.1985
1.3.1977

RÚV

169 JÓHANNA Á.H. JÓHANNSDÓTTIR

FRÓÐI

173 HALLUR ÞORSTEINSSON
1.1.1985

174 HAUKUR L. HAUKSSON

1.1.1988
3.1.1988
1.2.1988
1.3.1988

9.5.1988
AP ALMANNATENGSL

15.5.1988
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F FÉLAGASKRÁ
ÉLAGASKRÁ
Nr: Nafn:

Vinnustaður:

Hóf störf:

175 GUÐJÓN GUÐMUNDSSON

MORGUNBLAÐIÐ

15.5.1988

176 KRISTJÁN JÓNSSON

MORGUNBLAÐIÐ

177 ÓLAFUR Þ. STEPHENSEN
178 MARGRÉT ÞÓRA ÞÓRSDÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ

179 ÞORFINNUR ÓMARSSON

223 TELMA L. TÓMASSON

1.6.1988

224 BRYNJÓLFUR JÓNSSON

SUM 83

k.k.i.is

183 STEFÁN ÁSGRÍMSSON

1.7.1988

227 SIGURÐUR SIGMUNDSSON

1.8.1988

228 GUÐNI EINARSSON
229 MARGRÉT E. ÓLAFSDÓTTIR
230 EIRÍKUR HJÁLMARSSON

1.10.1988

185 KRISTJÁN ARI ARASON

1.10.1988

186 SIGRÚN S. HAFSTEIN

188 LÚÐVÍK ÖRN STEINARSSON

FRÓÐI

189 HILMAR BRAGI BÁRÐARSON

VÍKURFRÉTTIR

190 ÁSGEIR FRIÐGEIRSSON
191 EGILL ÓLAFSSON

MORGUNBLAÐIÐ

192 KRISTINN INGVARSSON

MORGUNBLAÐIÐ

193 HULDA GUNNARSDÓTTIR
194 ÞORGEIR LAWRENCE
195 VALTÝR BJÖRN VALTÝSSON
196 GUÐMUNDUR O. HILMARSSON

1.8.1988

231 JÓNA RÚNA KVARAN

235 GUÐRÚN H. SIGURÐARDÓTTIR
236 PÉTUR PÉTURSSON

1.8.1989

239 HELGA KRISTÍN EINARSDÓTTIR

1.9.1989

240 BRAGI Þ. JÓSEFSSON

1.4.1993

1991

1.4.1993

5.3.1987 1.11.1993

MORGUNBLAÐIÐ

1.11.1993

FRÓÐI

1.12.1993

1.10.1989

241 ÁSLAUG RAGNARS
242 ORRI PÁLL ORMARSSON

MORGUNBLAÐIÐ

1.6.1994

MORGUNBLAÐIÐ

1.11.1989

243 ANDRÉS I. GUÐMUNDSSON

MORGUNBLAÐIÐ

1.6.1994

247 REYNIR TRAUSTASON

1.5.1990

248 ÞORSTEINN GUNNARSSON

1.6.1987

1.6.1990

1986

1.8.1990

RÚV

204 ÞORLÁKUR H. HELGASON

1.8.1990

205 PÉTUR STEINN GUÐMUNDSSON ATLAS-EUROPCAR
NFS
MORGUNBLAÐIÐ

210 BJARNI HARÐARSSON SUNNLENSKA FRÉTTABLAÐIÐ

11.1.1991

FORSÆTISRÁÐUNEYTI

212 SIGURÐUR BOGI SÆVARSSON

1.5.1985

1.1.1991

2.1.1991
NFS

214 ÞORSTEINN ERLINGSSON

29.1.1991
NFS

217 ODD STEFÁN ÞÓRISSON

GALDUR

1.11.1994

250 STEINGERÐUR STEINARSDÓTTIR

FRÓÐI

1.12.1994

252 JÓN KALDAL

HEIMUR HF

1.2.1995

FRÉTTABLAÐIÐ

1.5.1993
1.5.1995

ÚTFLUTNINGSRÁÐ

255 GUNNAR HERSVEINN

7.3.1991

MORGUNBLAÐIÐ

257 ÁSDÍS ÁSGEIRSDÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ

1.6.1995
1.6.1995

258 SVAVA JÓNSDÓTTIR

261 GUÐJÓN GUÐMUNDSSON
262 ÞRÖSTUR HELGASON

1.5.1995

1.6.1995

256 KARL BLÖNDAL

260 JÓN SVAVARSSON

1.5.1995

1.7.1995
FISKIFRÉTTIR
MOTIV-MYND/MEDIA

15.10.1995
1979

NFS

1.1.1996

MORGUNBLAÐIÐ

1.1.1996

1.1.1996

1987

1.6.1991

263 ÞÓRÐUR INGIMARSSON

1980

1989

1.3.1991

264 STEINGRÍMUR ERLENDSSON

1990 29.3.1996

1.4.1991

265 HALLDÓR G. KOLBEINS

RÚVAK

219 MAGNÚS HJÖRLEIFSSON

10.4.1991

220 ANNA G. ÓLAFSDÓTTIR

1.6.1988

221 HILDUR HELGA SIGURÐARDÓTTIR

6.6.1980 27.7.1991
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249 SIGURÐUR MAR HALLDÓRSSON

259 GUÐJÓN EINARSSON
10.1.1991

1989 29.1.1991

215 RAB CHRISTIE

1.10.1994

254 ARNAR GUÐMUNDSSON

1.11.1990

1.6.1994
13.6.1994

253 BJÖRN INGI HRAFNSSON

5.11.1990

1.6.1994
1.4.1986

NFS

1.9.1990

AFDJÖFLUN

NFS

1.6.1994

FRÓÐI

1960 1.10.1990

209 ÍSAK ÖRN SIGURÐSSON BRIDGESAMBAND ÍSLANDS

MORGUNBLAÐIÐ

251 ERLINGUR PÁLL INGVARSSON

28.8.1986 23.8.1990
1.3.1984

1987

245 PÉTUR BLÖNDAL

1.3.1990

202 ÞÓRUNN ÞÓRSDÓTTIR

1972 13.6.1994

244 LÁRUS KARL INGASON

MORGUNBLAÐIÐ

218 GESTUR EINAR JÓNASSON

3.3.1993

1.11.1989

MORGUNBLAÐIÐ

216 GUNNAR SVEINBJÖRNSSON

DV

1.1.1993

1.7.1992

FAO

201 EINAR FALUR INGÓLFSSON

213 ÓLI TYNES

FRÉTTABLAÐIÐ

TRYGGINGAMIÐSTÖÐIN

238 BERGLJÓT DAVÍÐSDÓTTIR

200 BJÖRN J. BJÖRNSSON

211 STEINGRÍMUR ÓLAFSSON

1.1.1989 1.11.1992

237 ÞORVALDUR Ö. KRISTMUNDSSON MORGUNBLAÐIÐ

246 ÞÓR JÓNSSON

208 PÉTUR ÞORSTEINSSON

FRÓÐI

1.8.1989

1.2.1990

207 JÓHANN HJÁLMARSSON

15.9.1992

1976

1.3.1989

1.6.1957 15.1.1990

206 JÓN ÁRSÆLL ÞÓRÐARSON

1973 15.9.1992

234 JÓHANN KRISTJÁNSSON

NFS

1.6.1992

NFS

BLAÐIÐ

198 JÓN BIRGIR PÉTURSSON

1.6.1992

1.6.1992

15.9.1992

1.7.1989

1.12.1989

203 GUÐM. PÉTUR MATTHÍASSON

1.6.1992

1.9.1987

1.8.1989

197 HJÖRTUR GUNNARSSON

199 ELÍN SVEINSDÓTTIR

1.3.1992

1981
MORGUNBLAÐIÐ

233 SÓLVEIG BALDURSDÓTTIR
1.12.1988

SAGA FILM
HÚSIÐ

232 ÞORGEIR ÁSTVALDSSON

VERKFRF. ÍSL 10.10.1988

187 ÁGÚST ÓLAFSSON

30

226 GEIR A. GUÐSTEINSSON

1.9.1988

1.11.1991

1.3.1992

225 ANNA KATRÍN GUÐMUNDSDÓTTIR

1.9.1988

Hóf aðild
síðast:

1.1.1992 1.10.1998

1.6.1988

FÍB

Hóf störf:

RÚV

1.7.1988

FRÓÐI

184 HJALTI JÓN SVEINSSON

Vinnustaður:

222 BOGI ÁGÚSTSSON

1.6.1987

181 KRISTJÁN SIGURJÓNSSON
182 GUÐLAUG KONRÁÐSDÓTTIR

Nr: Nafn:

5.6.1986 25.5.1988

NFS

180 BJÖRN LEÓSSON

Hóf aðild
síðast:

1.6.1991

266 SNORRI STURLUSON
267 ARNA SCHRAM
268 HARALDUR JÓNASSON

1.2.1996

3.4.1996
ÍSL. ÚTVARPSFÉLAGIÐ
MORGUNBLAÐIÐ
FRÉTTABLAÐIÐ

1.5.1996
1.6.1993 15.5.1996
1.6.1996

FÉLAGASKRÁ
Nr: Nafn:

269 RÓBERT RÓBERTSSON

Vinnustaður:

Hóf störf:

Hóf aðild
síðast:

Nr: Nafn:

FRÓÐI

1988

1.6.1996

316 TRAUSTI HAFLIÐASON

1.6.1996

270 KJARTAN ÞORBJÖRNSSON

MORGUNBLAÐIÐ

1990

271 GUÐRÚN HÁLFDÁNARDÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ

4.6.1996

272 MARGRÉT SVEINBJÖRNSDÓTTIR ÍSLENSKA ÓPERAN

18.6.1996

273 AUÐUNN ARNÓRSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

274 HELGI ÞORSTEINSSON

MORGUNBLAÐIÐ

Hóf störf:

FRÉTTABLAÐIÐ

3.2.1999

317 ÁLFHEIÐUR INGIMARSDÓTTIR

NFS

1.3.1999

318 RÓBERT MARSHALL

NFS

1.3.1999

ÚTGEFANDINN

17.3.1999

319 SNÆFRÍÐUR INGADÓTTIR
1.7.1996

1.6.1995 15.7.1996

320 ELÍN JÓHANNSDÓTTIR
321 ANNA SIGRÍÐUR EINARSDÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ

17.5.1999

20.8.1996

322 STEINGERÐUR ÓLAFSDÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ

25.5.1999

25.8.1996

323 ÓSKAR Ó. JÓNSSON

DV

1.6.1999

MEDIA GROUP EHF

1.10.1996

324 EVA BERGÞÓRA GUÐBERGSDÓTTIR

276 GUÐRÚN ÓLÖF GUNNARSDÓTTIR

278 RAGNAR LÁR

18.10.1996

279 ARNDÍS ÞORGEIRSDÓTTIR
280 GÍSLI ÞORSTEINSSON

DV

1.11.1996

OG FJARSKIPTI

1.11.1996

281 HREINN HREINSSON

FRÓÐI

282 GUÐSTEINN BJARNASON
283 HELGI MAR ÁRNASON

328 HÖRÐUR KRISTJÁNSSON

1.12.1993

1.1.1997

329 GARÐAR ÖRN ÚLFARSSON

1.6.1995

1.1.1997

330 ÍRIS BJÖRK EYSTEINSDÓTTIR

1986 14.3.1997

331 EDWARD MARTIN WEINMAN

MORGUNBLAÐIÐ

286 HALLA BÁRA GESTSDÓTTIR

1.5.1997

332 SIGRÍÐUR INGA SIGURÐARDÓTTIR

1.8.1990

FRÉTTABLAÐIÐ

1.8.1999

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

1.9.1999

DV

15.9.1996

HEIMUR HF

1.11.1999

FRÓÐI 22.11.1999

1.5.1997

333 ANNA MARGRÉT BJÖRNSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

1.12.1999

1.5.1997

334 ÞRÖSTUR EMILSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

1.1.2000

MORGUNBLAÐIÐ

1.6.1997

335 MARGRÉT STEFÁNSDÓTTIR

NFS

1.6.1997

336 TÓMAS GUNNARSSON

NFS

1.6.1997

337 ANDREA RÓBERTSDÓTTIR

NFS

15.1.2000

VÍKURFRÉTTIR

1.8.1997

338 BRYNJA ÞORGEIRSDÓTTIR

NFS

17.1.2000

292 ANTON BRINK HANSEN

5.8.1997

339 SKARPHÉÐINN GUÐMUNDSSON

NFS

17.1.2000

293 VIGDÍS STEFÁNSDÓTTIR

1.9.1997

340 STEINUNN ARNÞRÚÐUR BJÖRSND.

288 SIGRÚN BIRNA BIRNISDÓTTIR
289 BRYNDÍS HÓLM
290 GISSUR SIGURÐSSON
291 HALLGRÍMUR INDRIÐASON

294 SÓLVEIG ÓLAFSDÓTTIR

RAUÐI KROSS ÍSLANDS

295 STYRMIR GUÐLAUGSSON

297 JAKOB BJARNAR GRÉTARSSON

FRÓÐI

1989 16.10.1997

DV

1.9.1991 1.11.1997

MORGUNBLAÐIÐ

299 ARI MAGNÚSSON
300 HARALDUR INGÓLFSSON
301 DAVÍÐ LOGI SIGURÐSSON

MORGUNBLAÐIÐ

1.12.1997

GSP SAMSKIPTI

7.1.2000

RÚV

15.1.2000

BISKUPSSTOFA

341 ÓSKAR HRAFN ÞORVALDSSON

1.5.1988 1.10.1997

296 SIGURJÓN RAGNAR SIGURJÓNSSON

298 HÁVAR SIGURJÓNSSON

1.10.1997

DV

342 NJÁLL GUNNLAUGSSON

1987 24.1.2002
1.2.2000
18.2.2000

343 FRÍÐA BJÖRK INGVARSDÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ

3.4.2000

344 GRÉTAR JÚNÍUS GUÐMUNDSSON MORGUNBLAÐIÐ

25.4.2000

NFS

1.5.2000

15.12.1997

346 ARNÓR GÍSLI ÓLAFSSON

MORGUNBLAÐIÐ

1.5.2000

18.12.1997

347 KRISTJÁN GEIR PÉTURSSON

MORGUNBLAÐIÐ

1.5.2000

RÚV

11.5.2000

23.2.1998

345 JÓHANN HLÍÐAR HARÐARSON

348 SIGMAR GUÐMUNDSSON

302 HRAFNHILDUR HARÐARDÓTTIR

NFS

1.3.1998

349 STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

22.5.2000

303 JÓHANNA STEINUNN SNORRADÓTTIR

NFS

1.3.1998

350 BERGÞÓRA NJÁLA GUÐMUNDSD. MORGUNBLAÐIÐ

24.5.2000

2.4.1998

351 VILMUNDUR HANSEN SUMARHÚSIÐ OG GARÐURINN

1.6.2000

MORGUNBLAÐIÐ

1.6.1998

352 SIGRÍÐUR BJÖRG TÓMASDÓTTIR

1.6.2000

304 ERLINGUR KRISTENSSON
305 STEFÁN STEFÁNSSON
306 TEITUR JÓNASSON

FRÉTTABLAÐIÐ

1.6.1995

307 ÖRLYGUR STEINN SIGURJÓNSSON MORGUNBLAÐIÐ

1.6.1998

308 RAGNHEIÐUR LINNET
309 KRISTINN GARÐARSSON

312 SNORRI MÁR SKÚLASON

1.6.2000

MORGUNBLAÐIÐ

2.6.2000

MORGUNBLAÐIÐ

19.6.2000

FRÓÐI

15.7.2000

15.6.1998

355 SIGURÐUR ELVAR ÞÓRÓLFSS.

13.7.1998

356 GUÐRÚN N. SIGURÐARDÓTTTIR

15.9.1998

357 HILMAR BJÖRNSSON

SKJÁR 1

313 BÖRKUR GUNNARSSON
314 HILDUR LOFTSDÓTTIR
315 GUÐMUNDUR RÚNAR ÁRNASON

NFS

354 RÚNAR PÁLMASON

FRÓÐI

NFS

VINNAN

FRÉTTABLAÐIÐ

353 SÓLVEIG KRISTBJÖRG BERGMANN

MORGUNBLAÐIÐ

310 MAGNÚS HLYNUR HREIÐARSSON
311 LÓA ALDÍSARDÓTTIR

1.6.1998

1.9.1999

1.10.1999

NFS

287 ARNAR BJÖRNSSON

1.6.1999

1.6.1999

327 ÞÓRARINN B. ÞÓRARINSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

NFS

285 ÍVAR BENEDIKTSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

326 ÞÓRA ÞÓRARINSDÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ

284 BRYNHILDUR ÓLAFSDÓTTIR

1.6.1999

325 GUNNÞÓRA GUNNARSDÓTTIR

15.12.1996

Hóf aðild
síðast:

1.4.1999

RÚV

275 VALGERÐUR A. JÓHANNSDÓTTIR

277 HILMAR ÞÓR GUÐMUNDSSON

1.6.1995

Vinnustaður:

NFS

1.9.1995

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

1.8.2000

1.7.1998 15.9.1998

358 GÚSTAF STEINGRÍMSSON

1.9.1998

359 BRYNJÓLFUR ÞÓR GUÐMUNDSSON

1.8.2000

NFS

1.10.1998

360 ÓMAR ÓSKARSSON

1.10.1998

361 SVANUR MÁR SNORRASON

1.11.1998

362 ÓMAR RAFN VALDIMARSSON ÍSLENSK ALMTENGSL

MORGUNBLAÐIÐ

1.10.2000
20.10.2000
1.11.2000
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F FÉLAGASKRÁ
ÉLAGASKRÁ
Nr: Nafn:

Vinnustaður:

Hóf störf:

363 GUÐRÍÐUR HARALDSDÓTTIR

FRÓÐI

1.1.2001

409 INGA RÚN SIGURÐARDÓTTIR

364 SÆVAR HREIÐARSSON

FRÓÐI

1.1.2001

410 BRYNJAR GUNNARSSON

7.7.2002

365 BJARNI BRYNJÓLFSSON

FRÓÐI

1.1.2001

411 JÓHANNA VILHJÁLMSDÓTTIR

1.8.2002

366 GUÐRÚN HRUND SIGURÐARD.

FRÓÐI

367 JÓNÍNA LEÓSDÓTTIR

Hóf aðild
síðast:

1.1.2001
1.12.1985

FRÓÐI

1.1.2001

414 ÓLI JÓN JÓNSSON

FRÓÐI

19.1.2001

415 MAGNÚS TEITSSON

MORGUNBLAÐIÐ

372 BERGÞÓRA JÓNSDÓTTIR

1.4.2001
9.4.2001
17.4.2001

418 INGA MARÍA LEIFSDÓTTIR

20.4.2001

419 VILHELM GUNNARSSON

DV

FRÉTTABLAÐIÐ

20.4.2001

420 JÓN TRAUSTI REYNISSON

23.4.2001

421 JÓHANNES KR. KRISTJÁNSSON

376 JÓHANN ÁGÚST HANSEN

MYNDLIST.IS

25.4.2001

422 ERLA GUNNARSDÓTTIR

377 MARTA M. JÓNASDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

1.5.2001

423 INGIBJÖRG ÓLAFSDÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ

1.5.2001

14.5.2001

381 HEIÐDÍS L. MAGNÚSDÓTTIR

FRÓÐI

382 ÞÓRHALLUR GUNNARSSON
383 FREYR BJARNASON

FRÉTTABLAÐIÐ

384 BJARGEY ÓLAFSDÓTTIR
385 MARGRÉT ÍSDAL

FRÓÐI

386 SUNNA ÓSK LOGADÓTTIR

20.5.2001

NFS

389 MARGRÉT H. GÚSTAFSDÓTTIR

391 ÓLI KRISTJÁN ÁRMANNSSON

1.3.2003

424 INGÓLFUR BJARNI SIGFÚSSON

NFS

15.3.2003

425 HJÖRDÍS RUT SIGURJÓNSDÓTTIR

NFS

1.4.2003

427 ÁRNI HALLGRÍMSSON

NFS

1.6.2003

431 SILJA BJÖRK HULDUDÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ

1.6.2003

432 BRJÁNN JÓNASSON

MORGUNBLAÐIÐ

1.6.2003

18.6.2001
1.7.2001

433 EIRÍKUR JÓNSSON

1.7.2001

434 SVAVAR KNÚTUR KRISTINSSON

MORGUNBLAÐIÐ

1.6.2003

435 KRISTÍN HEIÐA KRISTINSDÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ

1.6.2003

436 STEINUNN ÁSMUNDSDÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ

1.6.2003

437 KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR

BLAÐIÐ

23.6.2003

1.7.2003

7.8.2001

DV

438 ÓLÖF H J. ERNUDÓTTIR

FRÓÐI

1.7.2003

439 GUÐMUNDUR ARNARSSON

FRÓÐI

1.7.2003

1.4.2000 1.10.2001

440 MIKAEL TORFASON

DV

15.7.2003

EIÐFAXI

1.8.2003

16.10.2001

441 JÓN FINNUR HANSEN

8.1.1998 1.11.2001
LÆKNABLAÐIÐ 26.11.2001
RÚV

442 SIGHVATUR JÓNSSON
443 HREFNA GUÐMUNDSDÓTTIR

445 ILLUGI JÖKULSSON

399 AUÐUR I. OTTESEN SUMARHÚSIÐ OG GARÐURINN

1.2.2002

446 HILDUR FINNSDÓTTIR

400 RÓBERT REYNISSON

FRÉTTABLAÐIÐ

1.2.2002

447 TÓBÍAS SVEINBJÖRNSSON

SUMARHÚSIÐ OG GARÐURINN

1.2.2002

448 SVANBORG SIGMARSDÓTTIR

1.2.2002

449 BIRNA ANNA BJÖRNSDÓTTIR

402 FREYJA GUNNARSDÓTTIR
403 GUNNLAUGUR EINAR BRIEM

1.3.2002

450 TORSTEN HENN

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

1.3.2002

451 SIGURSVEINN ÞÓRÐARSON

405 HÖRÐUR MAGNÚSSON

NFS

1.7.2000

1.4.2002

452 BJÖRN ÞÓR SIGBJÖRNSSON

406 BJÖRN GÍSLASON

NFS

1.6.1999

1.5.2002

453 ÞÓRA KRISTÍN ÁSGEIRSDÓTTIR

VIÐSKIPTABLAÐIÐ
RÚV
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15.5.1998 15.5.2002
1.6.2001

1.6.2001

454 ELVA BJÖRK SVERRISDÓTTIR
455 STEFÁN KARLSSON

1.6.2003

1.6.2003

1.9.2001

444 ÞORGILS JÓNSSON

408 EYRÚN MAGNÚSDÓTTIR

18.6.1996

430 HELGI SELJAN

1.1.2002

407 ÍVAR PÁLL JÓNSSON

1.5.2003

NFS

5.6.2001

1.5.1998 1.12.2003

404 ÓLAFUR TEITUR GUÐNASON

FRÉTTABLAÐIÐ

4.6.2001

FÍTON

401 PÁLL PÉTURSSON

1.5.2003
1.5.2003

1.9.2001

395 JOHN RICHARD MIDDLETON

398 KATRÍN ODDSDÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ
AP ALMANNATENGSL

FRÉTTABLAÐIÐ

SAGA FILM

397 HUGRÚN HRÖNN KRISTJÁNSDÓTTIR

25.2.2003

6.12.1995

394 HRAFNHILDUR GUNNARSDÓTTIR

396 VÉDÍS SKARPHÉÐINSDÓTTIR

1.1.2003

GOTT FÓLK

392 SIGURÐUR MÁR HARÐARSON
393 HILDUR KRISTJÁNSDÓTTIR

1.1.2003

NFS
FRÓÐI

428 ALBERT ÖRN EYÞÓRSSON

12.7.2001

390 GARY M. WAKE

FRÓÐI

429 INGIBJÖRG LIND KARLSDÓTTIR

DV

388 SINDRI SINDRASON

1.1.2003
10.1.2003

1.6.2001

MORGUNBLAÐIÐ

387 EIRÍKUR STEFÁN ÁSGEIRSSON

1.11.2002

MORGUNBLAÐIÐ

426 BRYNDÍS SVEINSDÓTTIR
15.5.2001

12.4.1999 12.9.2002
1.10.2002

MORGUNBLAÐIÐ

FRÉTTABLAÐIÐ

379 SIGURÐUR JÖKULL ÓLAFSSON

1.9.2002

19.12.2002

FRÉTTABLAÐIÐ

FRÉTTABLAÐIÐ

1.6.2002

KOM

375 BJÖRGVIN GUÐMUNDSSON

IPA ICELANDIC PHOTO AGENCY

1.6.1999

417 ÞORVALDUR ÞORSTEINSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

380 HAFLIÐI HELGASON

MORGUNBLAÐIÐ

FRÉTTABLAÐIÐ

374 EDDA JÓHANNSDÓTTIR

378 GUÐLAUG S. SIGURÐARDÓTTIR

Hóf aðild
síðast:

FRÓÐI

416 HENRY BIRGIR GUNNARSSON

MORGUNBLAÐIÐ

373 KOLBRÚN INGIBERGSDÓTTIR

Hóf störf:

1.9.2002

413 NANNA RÖGNVALDSDÓTTIR

369 GÍSLI EGILL HRAFNSSON

371 KRISTJÁN HJÁLMARSSON

Vinnustaður:

412 HELGA ÓLAFSDÓTTIR
1.1.2001

368 LOFTUR ATLI EIRÍKSSON

370 KRISTJÁN ARNGRÍMSSON

32

Nr: Nafn:

1.9.2003
FRÓÐI 20.10.2003
VÍKURFRÉTTIR

1.11.2003

NFS 10.11.2003
12.11.2003
VÍKURFRÉTTIR 14.11.2003
FRÉTTABLAÐIÐ 27.11.2003
MORGUNBLAÐIÐ

1.12.2003
9.12.2009

EYJASÝN

1.1.2004

FRÉTTABLAÐIÐ

1.1.2004

NFS

1.1.2004

MORGUNBLAÐIÐ
FRÉTTABLAÐIÐ

1.1.2004
24.1.2004

FÉLAGASKRÁ
Nr: Nafn:

Vinnustaður:

456 ÁRNI TORFASON
457 UNNUR HREFNA JÓHANNSDÓTTIR
458 INDIANA ÁSA HREINSDÓTTIR

463 JÚLÍA GUÐRÚN INGÓLFSDÓTTIR

Nr: Nafn:

1.2.2004

503 MAGNÚS HALLDÓRSSON

Vinnustaður:

Hóf störf:

FRÉTTABLAÐIÐ

1.5.2005

FRÓÐI

1.2.2004

504 PÁLL BERGMANN

FRÉTTABLAÐIÐ

1.1.2005

6.2.2004

505 BALDUR HANS ÞÓRARINSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

1.1.2005

15.2.2004

506 TEITUR ÞORKELSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

29.2.2004

507 EYRÚN VALSDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

20.1.2005

1.3.2004

508 ELVA DÖGG MELSTED

FRÓÐI

28.1.2005

NFS

1.3.2004

509 ANDRI ÓLAFSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

1.2.2005

461 HELEN ÓLAFSDÓTTIR
462 RAGNHEIÐUR GYÐA JÓNSDÓTTIR

Hóf aðild
síðast:

FRÉTTABLAÐIÐ

459 FRIÐRIK WEISSHAPPEL
460 PÉTUR ATLI LÁRUSSON

Hóf störf:

1.10.1998

DV

1.3.2004

510 ÞÓRA ARNÓRSDÓTTIR

NFS

1.3.2005

FRÉTTABLAÐIÐ

4.3.2004

511 BRYNJA DÖGG FRIÐRIKSDÓTTIR

NFS

1.3.2005

465 ODDRÚN VALA JÓNSDÓTTIR

NFS

12.3.2004

FRÉTTABLAÐIÐ

1.3.2005

466 GUÐMUNDUR MAGNÚSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

467 HILDUR HAFSTEIN
468 FREYR EINARSSON

464 SIGRÍÐUR DÖGG AUÐUNSDÓTTIR

469 BERGDÍS SIGURÐARDÓTTIR
470 KRISTÓFER HELGASON
471 GUNNHILDUR ARNA GUNNARSD.
472 KRISTJÁN HRAFN GUÐMUNDSSON

512 SÓLVEIG GÍSLADÓTTIR

1.6.1978 22.3.2004

513 KARL R. LILLIENDAHL

FRÉTTABLAÐIÐ

1.4.2004

514 JÓN SIGURÐUR EYJÓLFSSON

DV

21.4.2004

FRÉTTABLAÐIÐ

1.4.2004

NFS

1.5.2004

FRÉTTABLAÐIÐ

1.5.2004

518 FRIÐRIKA HÖRDÍS GESTSDÓTTIR

NFS

11.5.2004

519 JÓHANN HAUKSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

515 JENS EINARSSON

15.3.2005

HESTAR

1.12.1997 15.3.2005

516 SIGURÐUR ÞÓR SALVARSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

17.1.1983 28.3.2005

517 ATLI MÁR GYLFASON

FRÉTTABLAÐIÐ

1.4.2005

FRÓÐI

1.4.2005

FRÉTTABLAÐIÐ

1.4.2005

FRÉTTABLAÐIÐ

17.5.2004

520 EGGERT ÞÓR AÐALSTEINSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

1.4.2005

474 BERGSTEINN SIGURÐSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

24.5.2004

521 BREKI LOGASON

FRÉTTABLAÐIÐ

1.4.2005
1.5.2005

476 SÖLVI TRYGGVASON

NFS

1.6.2004

522 PAUL DAVID FONTAINE

GRAPEVINE

1.6.2004

523 INGÓLFUR JÚLÍUSSON

BLAÐIÐ

1.5.2005

477 VALGARÐUR GÍSLASON

FRÉTTABLAÐIÐ

1.6.2004

524 AÐALBJÖRN SIGURÐSSON

BLAÐIÐ

1.5.2005

478 BRYNHILDUR BJÖRNSDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

1.6.2004

525 AGNAR BURGESS

BLAÐIÐ

1.5.2005

479 JÚLÍA M ALEXANDERSDÓTTIR
480 JÓN PÉTUR JÓNSSON

FRÓÐI

1.6.2004

526 ODDUR ÁSTRÁÐSSON

NFS

1.5.2005

MORGUNBLAÐIÐ

1.6.2004

527 JÓN AÐALSTEINN BERGSVEINSSON MORGUNBLAÐIÐ

1.5.2005

GCI ÍSLANDI

7.6.2004

528 HÖSKULDUR ÓLAFSSON

FRÓÐI

7.6.2004

529 ÞÓRGUNNUR ODDSDÓTTIR

GRAPEVINE

1.7.2007

481 KRISTINN JÓN ARNARSON
482 ÁSTA ANDRÉSDÓTTIR
483 ALAN BART CAMERON
484 ODDBERGUR EIRÍKSSON

NFS

485 KRISTÍN EVA ÞÓRHALLSDÓTTIR
486 PÁLL BALDVIN BALDVINSSON
487 SIGRÍÐUR E ÁSMUNDSDÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ

1.5.2005

FRÉTTABLAÐIÐ

10.5.2005

530 STEINUNN ÓLÍNA ÞORSTEINSDÓTTIR
1.7.2004

531 HALLDÓR HALLDÓRSSON

12.5.2005
FRÉTTABLAÐIÐ

15.5.2005

FRÉTTABLAÐIÐ

9.8.2004

532 GUÐMUNDUR ÞÓRIR STEINÞÓRSSON FRÉTTABLAÐIÐ

15.5.2005

DV

15.8.2004

533 SÓLMUNDUR HÓLM SÓLMUNDSSON FRÉTTABLAÐIÐ

15.5.2005

MORGUNBLAÐIÐ

15.5.2005

FRÉTTABLAÐIÐ

20.5.2005

FRÓÐI

14.9.2004

534 ANDRI KARL ÁSGEIRSSON

488 SVEINN HALLDÓR GUÐMARSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

20.9.2004

535 HJÁLMAR BLÖNDAL

489 BORGHILDUR GUNNARSDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

20.9.2004

536 SIGTRYGGUR ARI JÓHANNSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

20.5.2005

490 HALLDÓR VÉSTEINN SVEINSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

1.10.2004

537 GUÐMUNDUR RÚNAR SVANSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

20.5.2005

MORGUNBLAÐIÐ

1.11.2004

538 ANDRÉS MAGNÚSSON

NFS

1.11.2004

539 MAGNÚS BJÖRN ÓLAFSSON

491 GUÐMUNDUR SVERRIR ÞÓR
492 SVANHILDUR HÓLM VALSDÓTTIR

BLAÐIÐ
STÚDENTARÁÐ H.Í.

1.6.2005
1.6.2005

493 FREYR GÍGJA GUNNARSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

3.11.2004

540 SVANHVÍT L. GUÐMUNDSDÓTTIR

BLAÐIÐ

1.6.2005

494 KAREN DRÖFN KJARTANSDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

8.11.2004

541 GUÐMUNDUR FREYR VIGFÚSSON

GRAPEVINE

1.6.2005

8.11.2004

542 STEINAR HUGI SIGURÐSSON

BLAÐIÐ

1.6.2005

FRÓÐI

1.6.2005

FRÓÐI

1.6.2005

FREMRI

1.6.2005

495 ÞÓRHILDUR GUÐRÚN ÓLAFSDÓTTIR

NFS

496 INGI RAGNAR INGASON
497 SIGURÐUR G. TÓMASSON
498 VIGNIR GUÐJÓNSSON

17.11.2004

543 ÍRIS DÖGG PÉTURSDÓTTIR

NFS

18.11.2004

FRÉTTABLAÐIÐ

1.1.2005

544 SIGRÍÐUR HJÁLMARSDÓTTIR
545 SUNNA HLÍN JÓHANNESDÓTTIR

499 ARNÓR HAUKSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

1.1.2005

546 ÁSGRÍMUR ÖRN HALLGRÍMSSON

500 HANNA EIRÍKSDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

1.1.2005

547 KRISTJÁN TORFI EINARSSON

FRÓÐI

1.1.2005

548 BJARNI ÓLAFSSON

MORGUNBLAÐIÐ

1.6.2005

NFS

1.1.2005

549 SIGRÍÐUR VÍÐIS JÓNSDÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ

1.6.2005

501 ELÍN H. ÞORGEIRSDÓTTIR
502 EVA MARÍA JÓNSDÓTTIR

1.1.2005

3.3.2005

473 EINAR ÓLASON

475 KRISTÍN ELFA GUÐNADÓTTIR

Hóf aðild
síðast:

FREMRI

1.6.2005

MORGUNBLAÐIÐ

1.6.2005
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F FÉLAGASKRÁ
ÉLAGASKRÁ
Nr: Nafn:

550 BIRTA BJÖRNSDÓTTIR

Vinnustaður:

Hóf störf:

MORGUNBLAÐIÐ

15.6.2005

579 STEINUNN HELGA JAKOBSDÓTTIR

Nr: Nafn:

551 KRISTA MAHR

HEIMUR

1.7.2005

580 HREFNA BJÖRG SVERRISDÓTTIR

552 ADAM KEY RANEY

HEIMUR

1.7.2005

581 SIGURHANNA KRISTINSDÓTTIR

553 HJÖRVAR HAFLIÐASON

FRÉTTABLAÐIÐ

15.7.2005

582 ÁSLAUG PÉTURSDÓTTIR MAACK

554 GUNNAR GUNNARSSON

AUSTURGLUGGINN

8.8.2005

555 SVAVAR PÉTUR EYSTEINSSON

Hóf störf:

BLAÐIÐ

1.10.2005

BLAÐIÐ

1.10.2005

MORGUNBLAÐIÐ 15.10.2005
NFS 25.10.2005
FRÉTTABLAÐIÐ

1.11.2005

584 JÓN RAGNAR RAGNARSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

1.11.2005

585 KATLA RÓS VÖLUDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

1.11.2005

586 GUÐRÍÐUR INGIBJÖRG ARNARD.

FRÉTTABLAÐIÐ

1.11.2005

NFS

1.11.2005

DV

15.8.2005
1.10.1998

557 SIGRÚN MARÍA KRISTINSDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

15.9.2005

558 JÓHANNA SVEINSDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

1.9.2005

587 SVAVAR HALLDÓRSSON

559 MARÍA ÞÓRA ÞORGEIRSDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

1.9.2005

588 LILLÝ VALGERÐUR PÉTURSDÓTTIR

560 HARALDUR DIEGO

FRÉTTABLAÐIÐ

1.9.2005

589 HUGRÚN SIGURJÓNSDÓTTIR

561 EMILÍA ÁSTA ÖRLYGSDÓTTIR

1.9.2005

Vinnustaður:

583 ANNA LILJA JÓNSDÓTTIR

NFS

556 KRISTJÁN J KRISTJÁNSSON

NFS

1.11.2005

BLAÐIÐ

1.11.2005

FRÉTTABLAÐIÐ

1.9.2005

590 STEINAR KALDAL

FRÉTTABLAÐIÐ

1.12.2005

562 EINAR ÖRN JÓNSSON

BLAÐIÐ

1.9.2005

591 HEIÐA HELGADÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

1.12.2005

563 FRIÐRIK TRYGGVASON

BLAÐIÐ

1.9.2005

592 HELGA TRYGGVADÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

1.12.2005

564 SARA BJÖRG ÓLAFSDÓTTIR

BLAÐIÐ

1.9.2005

593 ÁSGEIR JÓNSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

1.12.2005

565 GUNNAR R VALÞÓRSSON

BLAÐIÐ

1.9.2005

594 STÍGUR HELGASON

FRÉTTABLAÐIÐ

1.12.2005

566 JÓN MÝRDAL

FRÉTTABLAÐIÐ

15.9.2005

595 DAVÍÐ ALEXANDER CORNO

FRÉTTABLAÐIÐ

1.12.2005

567 VIÐAR ÞORGEIRSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

20.9.2005

596 ÆGIR ÞÓR EYSTEINSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

1.12.2005

NFS

1.10.2005

597 DAGUR GUNNARSSON

MORGUNBLAÐIÐ

1.12.2005

MORGUNBLAÐIÐ

1.12.2005

NFS

1.12.2005

NFS

1.12.2005

FRÓÐI

1.12.2005

568 LOGI BERGMANN EIÐSSON
569 RÓSA BJÖRK BRYNJÓLFSDÓTTIR

NFS

1.10.2005

598 HEIÐA JÓHANNESDÓTTIR

570 HEIMIR KARLSSON

NFS

1.10.2005

599 EIRÍKSÍNA KR. ÁSGRÍMSDÓTTIR

571 RAGNHEIÐUR GUÐFINNA GUÐNADÓTTIR

NFS

1.10.2005

600 BRYNDÍS NIELSEN

572 JAKOBÍNA VALG. DAVÍÐSDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

1.10.2005

601 RAGNHEIÐUR M KRISTJÓNSDÓTTIR

573 ÞÓR JÓHANNESSON

FRÉTTABLAÐIÐ

1.10.2005

602 ELIZA REID

574 INGIBJÖRG SUNNA FINNBOGAD.

FRÉTTABLAÐIÐ

1.10.2005

603 TRYGGVI GUNNARSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

1.10.2005

604 VALUR GRETTISSON

MORGUNBLAÐIÐ

1.10.2005

605 TÓMAS ODDUR HRAFNSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

575 VALUR SNÆR GUNNARSSON
576 HELGI SNÆR SIGURÐSSON
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Hóf aðild
síðast:

577 HANNA BJÖRK VALSDÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ

1.10.2005

606 STEINÞÓR HELGI ARNSTEINSSON

578 ÞORMÓÐUR DAGSSON

MORGUNBLAÐIÐ

1.10.2005

607 SVANFRÍÐUR JÓNASDÓTTIR
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14.12.2005
FRÉTTABLAÐIÐ

1.1.2006

DV

1.1.2006

FRÉTTABLAÐIÐ

1.1.2006
1.1.2006
1.1.2006

Hóf aðild
síðast:

Munið Styrktarsjóð BÍ
Styrktarsjóður var settur á laggirnar í kjölfar kjarasamninga Blaðamannafélags Íslands og Samtaka atvinnulífsins
snemma árs 2001. Reglugerð um starfsemi sjóðsins var samþykkt á aðalfundi félagsins þá um vorið og hafa
starfsreglur á grundvelli reglugerðarinnar verið í mótun síðan þá, en með vexti sjóðsins hefur fjölgað þeim
málefnum sem sjóðurinn hefur getað látið sig varða. Allir fullgildir félagsmenn í BÍ, sem greitt hafa
í sjóðinn í sex mánuði, eiga aðild að sjóðnum. Eftirfarandi reglur eru í gildi í ársbyrjun 2006:
Laun í veikindum:
Styrktarsjóður tryggir full laun allt að 400 þúsund kr. í
eitt ár eftir að veikindi hefjast að frádregnum veikindarétti
samkvæmt kjarasamningum.

Fæðingarstyrkir og ættleiðing:
Veittir eru styrkir vegna fæðingar barns. Styrkirnir taka
mið af lengd fæðingarorlofs og eru að lágmarki 105
þúsund kr. og að hámarki 210 þúsund kr. Viðbótarstyrkur
er veittur vegna útgjalda við ættleiðingu barns.

Krabbameinsskoðun:
Krabbameinsskoðanir eru greiddar að fullu.

Hjartaskoðun:
Eftirlit vegna hjartasjúkdóma er greitt að fullu.

Lækniskostnaður:
Greiddur er árlegur almennur lækniskostnaður vegna
sjóðfélaga umfram 10 þúsund kr. á ári að 18 þúsund kr.,
en þá stofnast réttur til útgáfu afsláttarskírteinis frá
Tryggingastofnun ríkisins.

Sjúkraþjálfun og –nudd:
Sjóðurinn greiðir helming kostnaðar vegna sjúkraþjálfunar og sjúkranudds að hámarki 35 þúsund kr. á ári.

Útfararstyrkir:
Sjóðurinn greiðir útfararstyrki vegna andláts félagsmanna.
Frá ársbyrjun 2006 nemur styrkfjárhæð 350 þúsund kr.

Endurhæfing:
Greiddur er helmingur kostnaðar vegna endurhæfingar
hjá H-L stöðinni.

Tæknifrjóvganir:
Greidd eru 50% kostnaðar vegna tæknifrjóvgana samkvæmt
gjaldskrá Tryggingastofnunar ríkisins.

Sálfræðikostnaður:
Greitt er allt að 50 þús. kr. á ári samkvæmt nánari reglum. Skilyrði að meðferðin sé að læknisráði og þarf að
framvísa beiðni frá trúnaðar- eða heimilislækni um að
viðkomandi hafi þurft á meðferðinni að halda. Greitt fyrir
tíu skipti á hverjum tólf mánuðum að hámarki 5.000 kr.
fyrir hvert skipti.

Heilsuhæli:
Greiddur er vegna dvalar á viðurkenndum heilsuhælum
innlands allt að helmingur kostnaðar þó ekki meira en
50 þús. kr. á hverjum tólf mánuðum.

Gleraugu og heyrnartæki:
Tekið er þátt í kostnaði vegna kaupa á sjónglerjum og
heyrnartækjum sem nemur helmingi kostnaðar samkvæmt
framlögðu frumriti reiknings allt að kr. 40 þúsund á 36
mánaða fresti.

Göngumæling/Innlegg:
Greidd eru 75% kostnaðar, þó að hámarki 15 þús. kr.
vegna göngumælingar og innleggja samkvæmt læknisráði.
Sambærileg endurgreiðsla vegna annarra minniháttar
hjálpartækja.

Tannlæknakostnaður:
Greiddur er helmingur kostnaðar umfram 50 þúsund kr.
að 300 þúsund kr. vegna tannlæknakostnðar af
heilsufarsástæðum. Styrkur getur þó aldrei oðrið hærri
en 125 þúsund kr.

Mikil útgjöld vegna heilbrigðisþjónustu:
Ef um mikil útgjöld er að ræða vegna heilbrigðisþjónustu,
sem ekki fellur undir neinn lið hér að ofan er hægt að
sækja sérstaklega um styrk vegna þess til stjórnar sjóðsins.
Umsókn skal studd gögnum og reikningum vegna útlagðs
kostnaðar.

Lasermeðferð á augum:
Greiddur er 50 þús. kr. styrkur vegna aðgerðar á hvoru
auga.
Almennt gildir að forsenda endurgreiðslu er framvísun fullgildra greiðslukvittana vegna útlagðs kostnaðar. Hvað almennan lækniskostnað varðar nægir
ljósrit af útgefnu afsláttarskírteini sem staðfesting á því að kostnaður hafi náð 18 þúsund kr. Annars þarf að framvísa greiðslukvittunum. Um greiðslu
fæðingarstyrkja gildir að leggja þarf fram gögn frá fæðingarorlofssjóði Tryggingastofnunar ríksins um greiðslur frá sjóðnum í fæðingarorlofi.

Nánari upplýsingar er að finna á vef Blaðamannafélagsins, www.press.is
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Starfsemi á árinu 2005
EIGNIR 191 MILLJAR‹UR

SÉREIGNARDEILD

Eignir sjó›sins námu 191 milljar›i í árslok og
hækku›u um 40,3 milljar›a á árinu e›a um 27%.
Á árinu 2005 greiddu 47.658 sjó›félagar til sjó›sins
og námu i›gjaldagrei›slur alls 10.969 mkr. ﬁá greiddu
6.781 fyrirtæki til sjó›sins vegna starfsmanna sinna.

Séreignardeildin hefur starfa› í 7 ár. Inneignir
sjó›félaga séreignardeildar í árslok 2005 námu 4.124
mkr. sem er hækkun um 39% frá fyrra ári. Ávöxtun
nam 20,9% sem samsvarar 16,1% raunávöxtun. Alls
áttu 38.761 einstaklingar inneignir í árslok.

EFNAHAGSREIKNINGUR Í ÁRSLOK
Í milljónum króna

2005

2004

Innlend skuldabréf
64.564
61.931
Sjó›félagalán
24.376
20.629
Innlend hlutabréf
41.921
24.985
Erlend ver›bréf
56.101
36.808
Ver›bréf samtals
186.962 144.353
Bankainnistæ›ur
3.504
4.384
Eignarhluti í Húsi verslunarinnar
298
293
Rekstrarfjármunir og a›rar eignir
65
70
Skammtímakröfur
1.151
1.811
Skammtímaskuldir
-1.008
-209
Hrein eign sameignardeild
186.848 147.738
Hrein eign séreignardeild
4.124
2.964
Samtals hrein eign
190.972 150.702

BREYTINGAR Á HREINNI EIGN
Í milljónum króna
I›gjöld
Lífeyrir
Fjárfestingartekjur
Fjárfestingargjöld
Rekstrarkostna›ur
A›rar tekjur
Hækkun á hreinni eign á árinu
Hrein eign frá fyrra ári
Hrein eign til grei›slu lífeyris

2005

2004

10.969
8.959
-2.967
-2.645
32.552
20.991
-177
-157
-164
-156
57
53
40.270 27.045
150.702 123.657
190.972 150.702

KENNITÖLUR

2005

2004

Raunávöxtun
Hrein raunávöxtun
Hrein raunávöxtun (5 ára me›altal)
Hrein raunávöxtun (10 ára me›altal)
Rekstrarkostn. í % af i›gjöldum
Rekstrarkostna›ur í % af eignum
Lífeyrir í % af i›gjöldum
Grei›andi sjó›félagar
Lífeyrisﬂegar
Grei›andi fyrirtæki
Stö›ugildi

16,1%
16,1%
7,0%
7,3%
1,02%
0,06%
28,1%
47.658
7.250
6.781
27,5

12,1%
12,0%
4,1%
6,4%
1,25%
0,08%
31,7%
44.577
6.712
6.601
26,6

Höfuðstóll í milljónum

Séreign í milljónum
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ÁVÖXTUN 20,9%

LÍFEYRISGREI‹SLUR

Ávöxtun á árinu 2005 var 20,9% sem samsvarar
16,1% raunávöxtun sem er besta raunávöxtun í 50
ára sögu sjó›sins. Sem fyrr skilu›u innlend hlutabréf
sjó›num gó›ri ávöxtun en nafnávöxtun
hlutabréfasafnsins var 71,8% en til samanbur›ar
hækka›i Úrvalsvísitala Kauphallarinnar um 64,7%
á li›nu ári. Árleg raunávöxtun innlendu
hlutabréfaeignarinnar sí›ustu 26 árin er 20,3%.

Á árinu 2005 nutu 7.410 lífeyrisﬂegar lífeyrisgrei›slna
a› fjárhæ› 2.967 milljónir samanbori› vi› 2.645
milljónir ári› á›ur, en ﬂa› er hækkun um 12%.
Lífeyrisgrei›slurnar eru ver›trygg›ar og taka
mána›arlega breytingum vísitölu neysluver›s.

HÆKKUN RÉTTINDA UM 4%
Me› tilliti til gó›rar ávöxtunar og tryggrar stö›u
sjó›sins hefur stjórn hans ákve›i› a› leggja til vi›
a›ildarsamtök sjó›sins a› lífeyrisréttindi sjó›félaga
og grei›slur til lífeyrisﬂega ver›i hækka›ar um 4%
frá 1. janúar 2006.

Skipting verðbréfaeignar 2005
Sjóðfélagar
13%
Erlend verðbréf
30%
Íbúðabréf
11%

Önnur skuldabréf
Íbúðalánasjóðs
7%

Innlend hlutabréf
22%

TRYGGINGAFRÆ‹ILEG STA‹A
Tryggingafræ›ileg úttekt sem mi›ast vi› árslok 2005
s‡nir a› eignir nema 6,1% umfram skuldbindingar.
Eignir umfram áfallnar skuldbindingar nema 27,4%.

VER‹BRÉFAVI‹SKIPTI
Rá›stöfunarfé á árinu 2005 var 45.426 mkr. og
nemur aukningin 7% frá fyrra ári. Innlend
hlutabréfakaup námu 12.667 mkr. og sala hlutabréfa
13.053 mkr. Kaup á skuldabréfum námu 20.351 mkr.
og sala skuldabréfa 2.762 mkr. Erlend ver›bréfakaup
námu 13.257 mkr.

Markaðsbréf
14%
Fjárfestingalánasjóðir o.fl.
3%

STJÓRN
Víglundur ﬁorsteinsson, forma›ur
Gunnar P. Pálsson, varaforma›ur
Benedikt Kristjánsson
Benedikt Vilhjálmsson
Birgir R. Jónsson
Ingibjörg R. Gu›mundsdóttir
Jóhanna E. Vilhelmsdóttir
Tryggvi Jónsson
Forstjóri er ﬁorgeir Eyjólfsson

ÁRSFUNDUR
Ársfundur sjó›sins ver›ur haldinn mánudaginn
3. apríl nk. kl. 17 í Hvammi á Grand Hótel.
Fundurinn ver›ur nánar augl‡stur sí›ar.
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Skrifstofa sjó›sins er opin frá kl. 8.30–16.30, Húsi verslunarinnar 4. og 5. hæ›, 103 Reykjavík
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