Umsögn vegna frumvarps til laga um stuðning við öflun og miðlun frétta, fréttatengds efnis
o.fl.
Frá Kristjáni Sigurjónssyni, útgefanda Túrista.
Í áratug hef ég haldið úti vefmiðli þar sem fjallað er um ferðalög og túrisma frá öllum hliðum.
Þegar ég setti síðuna í loftið bjó ég í Danmörku en núna bý ég í Stokkhólmi. Túristi hefur því
aldrei verið með heimilisfang á Íslandi þó það standi til að breyta því. Ég er því kannski ekki
gjaldgengur í umræðunni en vil þó koma eftirfarandi á framfæri:
Þrátt fyrir mikinn lestur (45 til 75 þúsund heimsóknir á mánuði og 1,5 milljón flettinga á ári) þá
er útgerð á vefmiðli eins og Túrista veikburða og enginn möguleiki að halda úti þriggja
manna ritstjórn eins og krafa er gerð um. Tekjurnar af útgáfunni duga varla fyrir einum fullum
launum jafnvel þó starfsemin fari fram í heimahúsi.
Ein helsta ástæðan fyrir þessu hallæri er sú að auglýsingamarkaðurinn er frumstæður og
stóru fréttamiðlarnir taka til sín stærstan hluta af því auglýsingafé sem er varið í innlenda
vefmiðla. Og ef þetta frumvarp fer í gegn óbreytt þá munu þessir sömu fréttamiðlar líka fá allt
það fjármagn sem setja á í sjóðinn.
Þar sem krafan um þriggja manna ritstjórn er komin frá Danmörku má þess geta að leiðandi
ferðafjölmiðlar þar í landi ná varla að halda úti þriggja manna ritstjórnum. Sama má segja um
Svíþjóð. Það þekki ég vel þar sem ég sit í stjórn Sænskra ferðablaðamanna (Sveriges
Turistjournalister) og nærri allir félagsmenn eru verktakar í dag enda finnast varla fastráðnir
ferðablaðamenn lengur í þessu 10 milljón manna samfélagi sem Svíþjóð er.
Mér finnst full ástæða til að gera ríkar kröfur lágmarkslestur, fjölda greina osfrv en ítreka
vonbrigði mín með skilyrðið um þriggja manna ritstjórn og víð efnistök. Nema það hafi alltaf
verið ætlunin með frumvarpinu að styðja aðeins við almenna fréttamiðla. Þá sömu og eru
með yfirburðastöðu á auglýsingamarkaði. Þar með verður einsleitnin ennþá meiri í
umræðunni og það yrði slæmt, að mínu mati, fyrir fámenna þjóð.
Virðingarfyllst,
Kristján Sigurjónsson

