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Reykjavík, 19. nóvember 2019  

 

 

Í næstu viku, miðvikudaginn 27. nóvember nánar tiltekið, hyggst fréttastofa Stöðvar 2 og Vísis 

setja í loftið fréttaskýringaþátt undir merkjum Kompás.  

Í þættinum verður umfjöllun um umbjóðanda minn sem verður mjög meiðandi. Þar verður rætt 

við 17 ára stúlku, dóttur umbjóðanda míns, sem sakar móður sína um vanrækslu. Fullyrðir hún 

í þættinum að hún hafi alist upp við skelfilegar aðstæður og verður móðir hennar nafngreind. Í 

þættinum verður greint frá því að Barnaverndarnefnd Seltjarnarness hafi margsinnis fengið 

tilkynningar um aðstæður á heimilinu en ekkert aðhafst. Mér skilst að umfjöllunin verði sett 

fram með þeim hætti að „kerfið hafi brugðist“ en þar er þá væntanlega verið að vísa til 

barnaverndarnefndar Seltjarnarnesbæjar.  

Ég hef komið þeim sjónarmiðum á framfæri við fréttastofuna að umbjóðandi minn telji að 

umfjöllun um málið eigi ekki heima í fjölmiðlum enda varðar það einstaklega viðkvæmar 

persónuupplýsingar sem eru til umfjöllunar hjá þar til bærum stjórnvöldum. Í þessu tilviki 

barnaverndarnefnd Seltjarnarnesbæjar og Barnaverndarstofu, sem er að yfirfara verklag hjá 

barnaverndarnefnd sveitarfélagsins. Þá er umfjöllunin röng í veigamiklum atriðum því þátturinn 

byggist á frásögn stúlkunnar sjálfrar sem á ekki við nein rök að styðjast enda ólst hún upp á 

heimili þar sem vel var séð fyrir henni og hefur hún aldrei liðið skort af neinu tagi. Þá gengur 

frásögn stúlkunnar í berhögg við gögn sem ég hef undir höndum. Þar má nefna nýleg 

tölvupóstsamskipti milli umbjóðanda míns og dóttur sinnar. Þegar þessi samskipti eru lesin 

kemur í ljós að samband þeirra er gott og byggir ekki á neinu öðru en gagnkvæmri ást og 

væntumþykju.  

Umfjöllun fréttastofunnar virðist eiga rætur sínar í forsjárdeilu foreldra stúlkunnar sem hefur 

staðið yfir í mörg ár. Faðir stúlkunnar virðist hafa sannfært dóttur sína um mikilvægi þess að 

stíga fram og setja fram ásakanir á hendur móður sinni. Þá virðist þetta einnig vera 

lokahnykkurinn í sálfræðimeðferð stúlkunnar sem ætti að hringja viðvörunarbjöllum hjá 

fréttastofunni. Það hlýtur að vera alvarlegt umhugsunarefni að í þættinum eigi að miðla frásögn 

barns, stúlkan er 17 ára, sem er að auki að vinna úr persónulegum vandamálum hjá sérfræðingi. 

Þá er hún að setja fram ásakanir á hendur móður sinni sem glímir sjálf við geðrænan vanda.  

Enginn skilur hvatirnar að baki þessari umfjöllun enda græðir enginn á henni. Allra síst barnið 

sem á í hlut. Málið virðist hafa verið teiknað upp í þeim tilgangi að undirbúa skaðabótamál á 

hendur sveitarfélaginu og á að nota fjölmiðla til að koma þessari sögu á framfæri áður en 

dómstólar taka við. Þá er vakin athygli á því að þátturinn í Kompás virðist vera að miklu leyti 

endurtekning á áður birtu efni en hinn 2. júní 2019 birtist umfjöllun um sama mál á Stöð 2 þar 

sem sömu persónur og leikendur voru í aðalhlutverkum. Umrædda umfjöllun má nálgast á Vísi 

með fyrirsögninni: „Segir Barnaverndarnefnd Seltjarnarness hafa brugðist barni sem bjó við 
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ofbeldi.“ Í þættinum sem nú stendur til að sýna á enn á ný að velta sér upp úr fjölskyldulífi og 

persónulegum málefnum umbjóðanda míns þar sem til stendur að endurtaka ásakanir sem allar 

hafa komið fram áður. Núna stendur bara til að ganga enn lengra og valda enn meiri skaða en 

þegar er orðinn vegna umfjöllunar fréttastofunnar.  

Með bréfi þessu hvet ég Sýn hf. eindregið til að hætta við þessa umfjöllun sem verður 

einstaklega ósmekkleg og mjög meiðandi fyrir umbjóðanda minn. Umfjöllun um þetta mál á 

ekki heima í fjölmiðlum og miðað við þær upplýsingar sem ég hef aflað mér er líklegt að settar 

verði fram fullyrðingar í þættinum sem eru þess eðlis að líklega mun umfjöllunin brjóta gegn 

starfsreglum fréttastofunnar, siðareglum Blaðamannafélags Íslands og ákvæðum laga um 

persónuvernd. Í því sambandi finnst mér mikilvægt að árétta eftirfarandi atriði úr 

ritstjórnarstefnu fréttastofu Stöðvar 2 og Vísis sem hefur verð birt á vef Sýnar og á vef 

Fjölmiðlanefndar, en þar segir:   

Sérstakrar vandvirkni og nærgætni skal gætt í umfjöllun um börn undir lögaldri. Ekki 

skal ræða við barn, sem er undir lögaldri, um viðkvæm mál sem snúa beint að velferð 

þess og/eða annarra barna nema með samþykki foreldra eða annarra forráðamanna. 

Í umræddum þætti verður stúlkan sjálf helsti heimildarmaður og viðmælandi. Í þessu sambandi 

ber að taka fram að umbjóðandi minn er enn með forsjá yfir dóttur sinni sem verður til viðtals 

í þættinum en stúlkan býr hjá föður sínum á grundvelli þegjandi samkomulags foreldranna og 

hefur búið þar síðan 16. nóvember 2018. Þá verður framangreindur texti úr starfsreglum 

fréttastofunnar ekki skilinn á annan veg en að þörf sé á samþykki beggja foreldra þegar rætt er 

við börn. Það verður því ekki betur séð en að fréttastofa Stöðvar 2, Bylgjunnar og Vísis ætli að 

brjóta eigin starfsreglur með þessari umfjöllun.  

Að lokum er ástæða til að benda Sýn hf. og fréttastofunni á 3. gr. siðareglna Blaðamannafélags 

Íslands en þar segir:  

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. 

Í því sambandi skal áréttað að umbjóðandi minn glímir við geðrænan vanda. Í ljósi þess að 

fréttastofan hefur veitt umbjóðanda mínum frest til hádegis á morgun til að koma sínum 

sjónarmiðum á framfæri vegna þáttarins er þess óskað að svar við bréfi þessu berist sem fyrst. 

Óskað er eftir því að Sýn hf. upplýsi um hvort enn standi til að flytja þáttinn með sömu 

efnistökum og lagt var upp með.  

 

Virðingarfyllst, 

Þorbjörn Þórðarson hdl. 


