
Aðeins 69.900 kr.

NATURE’S REST
heilsurúm

FERMINGAR
TILBOÐ Nature’s Rest heilsudýna með Classic botni.

Fáanlegt í svörtu og hvítu.
Stærð: 120x200 cm.

Fullt verð: 79.900 kr.

Fyrir fólk sem 
stækkar og stækkar

Afgreiðslutími 
Mán. til fös. frá kl. 10–18
Laugardaga frá kl. 11–16
www.dorma.is

Holtagörðum 
512 6800
Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100

24.900 kr.

DÚNMJÚKUR 
DRAUMUR

QOD dúnsæng

· 90% dúnn

· 10% smáfiður

Fullt verð: 25.900 kr.

QOD dúnkoddi

· 15% dúnn

· 85% smáfiður

Fullt verð: 4.900 kr.

FERMINGAR
TVENNA

Fyrir þínar
bestu stundir

Holtagarðar  |  Akureyri  |  www.dorma.is 

Fyrir fólk sem 

stækkar og stækkar

SHAPE HEILSURÚM
Rivera rúmstæði

Spape heilsudýna sem lagar sig  

að líkamanum. Rivera rúmstæði.

Fáanlegt í svörtu, hvítu og gráu.

Stærð: 120x200 cm.

Fullt verð: 140.900 kr.

112.640 kr.

69.900 kr.

24.900 kr.

20%
FERMINGAR

TILBOÐ

Shape Comfort 

koddi fylgir með 

að verðmæti
5.900 kr.

SHAPE
B Y  N AT U R E ’ S  B E D D I N G

Shape Comfort 

koddi fylgir með 

að verðmæti
5.900 kr.

SHAPE
B Y  N AT U R E ’ S  B E D D I N GNATURE’S REST

heilsurúm
Nature’s Rest heilsudýna með Classic botni.

Fáanlegt í svörtu og hvítu.

Stærð: 120x200 cm.

Fullt verð: 79.900 kr.

FERMINGAR

TVENNA

DÚNMJÚKUR 

DRAUMUR
QOD dúnsæng

· 90% dúnn

· 10% smáfiður

Fullt verð: 25.900 kr.

QOD dúnkoddi

· 15% dúnn

· 85% smáfiður

Fullt verð: 4.900 kr.

FERMINGAR

TILBOÐ

Afgreiðslutími 

Mánudaga til föstudaga frá kl. 10–18

Laugardaga frá kl. 11–16

www.dorma.is

Holtagörðum 

512 6800

Dalsbraut 1, Akureyri

558 1100
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Dormabæklinginn 
finnur þú á dorma.is

Shape Comfort 
koddi fylgir með 

að verðmæti
5.900 kr.

SHAPE
B Y  N AT U R E ’ S  B E D D I N G

Hlíðasmára 8 og Spönginni 13

Framúrskarandi hráefni - topp þjónusta - sanngjarnt verð
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14. Mars 2015 • 10. tölublað 6. árgangur

Upplýsingasöfnun sem stóð í yfir 5 ár var úrskurðuð ólögmæt.  
Þá höfðu hundruð einstaklinga þegar lent undir smásjá TR vegna hennar:

Tryggingastofnun rann-
sakaði yfir 500 manns
Yfir 500 skjólstæðingar Trygginga-

stofnunar ríkisins voru rannsak-
aðir sérstaklega, á grundvelli 

upplýsinga sem stofnunin sóttist eftir frá 
fólki úti í bæ. Upplýsingarnar sendi fólk 
til TR með svonefndum ábendingahnappi 
sem settur var á heimasíðu stofnunarinnar 
í þessu skyni. Hver sem er gat í skjóli 
nafnleyndar látið TR fá upplýsingar um 
nafngreint fólk. Í framhaldinu fór fram 
rannsókn á högum þeirra og hvort þeir 
hefðu látið TR réttar upplýsingar í té um 

stöðu sína. Fólki var veittur andmælaréttur 
og segir TR að greiðslur til fólks hafi ekki 
verið stöðvaðar án skriflegra samskipta.

Persónuvernd úrskurðaði nýlega að 
þessi upplýsingasöfnun væri brot á lögum 
um persónuvernd. TR fjarlægði hnappinn 
í framhaldinu. Reykjavík vikublað spurði 
TR svo um umfang starfseminnar. 

Óvíst er um heildarfjölda ábendinga, 
því þeim sem ekki voru taldar veita tilefni 
til að rannsaka skjólstæðing, var eytt jafn 
óðum, segir í svari Tryggingastofnunar. 

Þar segir frá þeim 521 skjólstæðingi sem 
var tekinn til rannsóknar. Í þriðjungi til-
vika, 172 málum, reyndist ábending hafa 
verið á rökum reist. Ekkert sannaðist á 
tvo þriðju þeirra í rannsóknunum 349 
skjólstæðinga í allt. En Tryggingastofnun 
bætir við að það þýði nú ekki að ábending 
hafi ekki átt við rök að styðjast. Formaður 
ÖBÍ spyr hvers eðlis þessi mál voru og 
efast mjög um að margir reyni að svíkja 
út bætur. 

Sjá bls. 10.

Horft niður Grensásveg til norðurs. Myndin er tekin klukkan 16 á mánudegi. Umferðin á Grensásveginum er áberandi þéttari 
að sjá sunnan við Miklubrautina. Borgaryfirvöld vilja fækka akreinunum sunnan Miklubrautar, eða þann hluta vegarins sem er 
nær á myndinni. Ýmsir eru á móti því en margir fylgjandi.
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Ekkert virðist hlustað á athugasemdir vegna bensín-
stöðvar ofan í Ingunnarskóla: 

Ekkert gert við 
einróma sam-
þykkt ráðsins
Mér finnst það óviðunandi 

að bensínstöð skuli vera 
staðsett svo skammt frá 

skóla- og frístundastarfi,“ segir Kjartan 
Magnússon, borgarfulltrúi Sjálfstæð-
isflokksins í samtali við Reykavík 
vikublað. 

Undanfarið hefur hér verið fjallað 
um óánægju margra íbúa í Graf-

arholti og ekki síður foreldra barna í 
Ingunnarskóla, að bensínstöð hefur í 
bráðum áratug, staðið upp við skóla-
lóðina og alveg ofan í einni kennslu-
stofu, og frístundaheimili skólans. 

Í síðasta tölublaði var fjallað 
um undirskriftarsöfnun for-
eldra og athugasemdum skólaráðs 
Ingunnarskóla. Lítið virðst verða úr 

athugasemdum við bensínstöðina í 
borgarkerfinu, ekki aðeins foreldra 
heldur hefur samþykkt eins ráða borg-
arinnar verið hundsuð í tvö og hálft ár. 

„Árið 2012 flutti ég tillögu um það í 
skóla- og frístundaráði Reykjavíkur að 
þessari bensínstöð yrði fundinn annar 
staður í samráði við eiganda hennar. 
Einnig óskaði ég eftir lögfræðiáliti um 
hvort staðsetning bensínstöðvarinnar 
sé í samræmi við reglur borgarinnar 
og ríkisins um staðsetningu bensín-
stöðva, t.d. reglur Brunamálastofnunar 
um lágmarksfjarlægð bensínstöðva frá 
skóla- og frístundastarfi. Sjálfur efast 
ég um að svo sé. 

Þrátt fyrir að tillaga mín væri sam-
þykkt einróma í skóla- og frístundaráði 
fyrir tveimur og hálfu ári hefur enn 
ekkert gerst í því þrátt fyrir ítrekanir af 
minni hálfu. Mér finnst seinagangur-
inn í þessu máli vera fyrir neðan allar 
hellur. Slíkur seinagangur er þó ekkert 
einsdæmi, “ segir Kjartan Magnússon.

Sveitarfélög „skattalegs hagræðis“ fá mikið fé öðrum: 

Framlag Reykvíkinga 
myndi duga
Sveitarfélögin Hafnarfjörður og 

Reykjanesbær sem hyggjast taka 
tvo milljarða króna út úr grunn-

þjónustufyrirtækinu HS veitum, ásamt 
öðrum eigendum fyrirtækisins, án þess 
að greiða skatta, hafa þegið milljarða á 
milljarða ofan úr Jöfnunarsjóði sveitar-
félaga undanfarin ár. Nettóframlag 
Reykvíkinga til sjóðsins er sennilega 
meira en bæði þessi sveitarfélög hafa 
fengið úr honum undanfarin ár. 

„Skattalegt hagræði“ eigenda ræður 
því að í stað þess að greiða féð út úr 
fyrirtækinu sem arð, er farin sú leið að 
lækka hlutfé félagsins, að sögn forstjóra 
HS veitna. Annars hefðu 400 milljónir 
króna runnið til ríkissjóðs. 

Frá Hruni 2008 hefur Reykjanes-
bær fengið hátt í 10 milljarða króna úr 
Jöfnunarsjóði Sveitarfélaga, ef marka 
má yfirlit Hagstofunnar að viðbættu 
áætluðu framlagi ársins í ár. Hafnar-
fjarðarbær hefur skv. sömu heimildum 
fengið vel á sjötta milljarð króna úr 
sjóðnum á árunum 2009-15. 

Ríkið greiðir um helming fjárins 
sem fer í Jöfnunarsjóðinn, það er, 
hluti þess tekjuskatts sem rennur í 
ríkissjóð fer beint til sjóðsins. Sam-
kvæmt ársreikningi sjóðsins fyrir árið 
2013 nam ríkisframlagið um 16 millj-
örðum króna. Að auki greiða sjálfir 
íbúar sveitarfélaganna framlög beint 
til Jöfnunarsjóðsins. Lesa ma í Árbók 
sveitarfélaganna að íbúar Reykja-
víkur hafa lagt sjóðnum til um 6,6 
millljarða króna á árinu 2013. Ætla 
má að framlög íbúa Reykjavíkur til 
Jöfnunarsjóðsins hafi ekki numið 
undir 40 milljörðum króna frá hruni. 
Reykjavík fær sjálf framlög úr sjóðun 
en þau eru langtum minni en íbúar 
höfuðborgarinnar leggja til hans. 
Ætla má að nettóframlag Reykavíkur 
gæti eitt og sér staðið undir öllum 
greiðslum sjóðsins til Hafnarfjarðar 
og Reykjanesbæjar. Að ógleymdu því 
að tekjuskattur Reykvíkinga, eins og 
allra annarra landsmanna, rennur líka 
til sjóðsins.

Gríðarlegir pollar geta myndast á bílastæðinu milli Breiðholtslaugar og Fjölbrautarskólans í umhleypingum eins og 
undanfarið. Þetta veldur íbúum miklum óþægindum og líka leiðindum. svona færð getur líka skapað hættu. Þessi 
mynd var birt í Facebook hópi íbúasamtakanna Betra Breiðholt, á dögunum þar sem kvartað var undan þessu og 
sagðar sögur af svaðilförum á vatninu.

Stjórnarflokkarnir drógu 54 milljónir  
úr sjó á síðasta kjörtímabil: 

Í áskrift hjá útgerðinni? 
Núverandi ríkisstjórnarflokkar 

Framsóknarflokkur og Sjálf-
stæðisflokkur fengu á síðasta 

kjörtímabili greiðslur upp á 54 millj-
ónir króna, frá fyrirtækjum í sjávarút-
vegi. Sjálfstæðisflokkurinn fékk heldur 
meira af peningum en Framsóknar-
flokkurinn. Útgerðir borga mest. 

Þetta kemur í ljós þegar teknar eru 
saman peningaupphæðir sem fyrirtæki 
í sjávarútvegi létu renna til stjórnmála-
starfs á árunum 2009 til 2013. Þá voru 
núverandi stjórnarflokkar í stjórnar-
andstöðu. Á kjörtímabilinu öllu fengu 
þessir flokkar tveir á milli 90 og 95 
prósent allra styrkja sjávarútvegsfyr-
irtækjum. 

Á kosningaárinu 2013 fengu núver-
andi stjórnarflokkar um sjö milljónir 
hvor frá sjávarútvegsfyrirtækjum eins 
og fréttastofa Rúv fjallaði raunar um í 
vikunni. Samanlagt fengu aðrir flokkar, 
Samfylking, Björt framtíð og VG, 
minna frá sjávarútvegsfyrirtækjum, á 
öllu kjörtímabilinu; VG raunar áber-
andi minnst. 

Árlegar greiðslur sjávarútvegsfyr-
irtækjanna til Sjálfstæðis- og Fram-
sóknarflokks námu milljónum króna, 
allt síðasta kjörtímabil. Sjálfstæðis-
flokkurinn hafði fram að kosningaár-
inu 2013 fengið 27 milljónir og Fram-
sóknarflokkurinn hafði þá þegar tekið 
við þrettán milljónum. Hvor flokkur 
fékk svo sjö milljónir til viðbótar á 
kosningaárinu 2013. Þannig fékk 
Sjálfstæðisflokkurinn 34 milljónir og 
Framsókn 20. 

Útgerðarfyrirtæki eru mest áberandi 
á lista yfir greiðendur. Fyrirtæki sem 
fá úthlutað um 75 prósentum af kvót-
anum við Ísland styrktu þessa flokka. 
Ætla má að þar séu helstu greiðendur 
veiðgjalda. 

Sjá bls. 11. 

Nýr formaður hjá svæðisfélgi VG er fæddur og uppalinn í Íran: 

„Fór aldrei í mosku“
Ég er enginn sérstakur múslimi, 

hvorki hér né í Íran. Ég fór 
aldrei í mosku þar og er eig-

inlega alveg sama hvort þessi moska 
hér verður byggð eða ekki. Það skiptir 
bara engu máli í þessu samhengi 
hvort moska verður byggð eða ekki,“ 
segir Amid Derayat en hann var á 
dögunum kosinn formaður Vinstri 

grænna í Kópavogi. Það er er líklega 
einsdæmi – eða í besta falli ákaflega 
sjaldgæft – að maður sem fæddur 
er og uppalinn í fjarlægu landi taki 
að sér slík forystustörf í íslenskum 
stjórnmálum. Amid er Kúrdi að upp-
runa. Hann hefur búið hér á landi í 
tvo áratugi. 

„Ég er auðvitað fæddur í Íran og 

það er heimalandið mitt en Ísland 
er líka heimalandið mitt. Ísland er 
heimaland barnanna minna,“ Amid 
lærði líffræði við Háskóla Íslands og 
lauk síðar doktorsprófi. Hann ræðir 
um íslensk stjórnmál, vafasama at-
kvæðaleit, innflytjendur, stríðsátök, 
ISIS og fleira í ítarlegu viðtali við Atla 
Þór Fanndal blaðamann.  Sjá bls. 8. 

Kjartan Magnússon undrast að mál 
sem samþykkt voru 2012  hafi ekkert 
þokast.

Margra ára andmæli foreldra og skólaráðs virðast ekki ná eyrum borgarinnar. 
Ekki er einu sinni unnið eftir hennar eigin samþykktum í málinu.
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Barnaborgin
Fyrir fjárhagsárið 2015 var 

Reykjavík eina sveitarfélagið 
sem lækkaði gjaldskrá í leik-

skólum. Tíu af fimmtán stærstu 
sveitarfélögunum hækkuðu hins 
vegar þetta sama gjald. Nú kostar átta 
tíma dvöl leikskólabarna í Reykjavík 
rúmlega tíu þúsund krónum minna 
en árið á undan. Þá hafa gjöld á svo-
kallaða forgangshópa (einstæðir for-
eldrar, öryrkjar og námsmenn) einnig 
lækkað. 

Þó mörgum kunni að finnast þessi 
lækkun léttvæg þá er hún fyrsta 
skrefið í átt að því að létta undir með 

barnafjölskyldum svo um munar. 
Gjaldskrárlækkunin er pólitísk vilja-
yfirlýsing þeirra flokka sem mynda 
meirihluta í borgarstjórn um að jafna 
tækifæri barna óháð efnahag foreldra 
þeirra og bregðast við aukinni fátækt 
og misskiptingu í samfélaginu. Stjórn-
völd hafa ýmsar leiðir til að koma á 
jöfnuði í samfélaginu m.a. í gegnum 
þrepaskipt skattkerfi og endurgjalds-
lausa grunnþjónustu við börn. Nú eru 
leik- og grunnskólar og frístunda-
heimili á forræði sveitarfélaga og geta 
þau því unnið að því að jafna stöðu 
barna á þeim vettvangi. Það ætti að 

vera sameiginlegt markmið samfé-
lagsins að koma börnum til manns 
og greiða alfarið grunnþjónustu við 
börn úr sameiginlegum sjóðum. Það 
myndi þá ná til leikskólans, frístunda-
heimilisins og skólamáltíða. Einnig 
ber ber að skoða hvernig hægt er að 
flétta saman tómstundir barna við 
skóladaginn þannig að öll börn fái 
tækifæri til að finna sér áhugamál 
og rækta ýmiss konar færni tengda 
sköpun og íþróttum. 

Frá því að nýr meirihluti tók við í 
borginni hefur einnig öðrum mik-
ilvægum verkefnum verið hrint úr 
vör sem miða að því að bæta og jafna 
stöðu í barna og veita þeim fjölbreytt 
og gefandi námsumhverfi. Má þar 
nefna úrræði til að taka á fjölþættum 
vanda barna og ungmenna, stefnu í 
málefnum tví- og fjöltyngdra barna 
og af erlendum uppruna og fyrir liggja 
tillögur til að bæta læsi og lestrar-
kunnáttu allra barna. 

Við sem myndum meirihluta Sam-
fylkingar, Bjartrar framtíðar, Vinstri 
grænna og Pírata höfum metnað til 
að gera Reykjavík að borg þar sem 
tækifæri barna eru jöfn, óháð stöðu 
og efnahag foreldra þeirra eða annars. 
Við viljum að Reykjavík sé borg sem 
er best fyrir börn því í þannig borg 
líður öllum vel. 

Hún er að verða dálítið löng biðin eftir því að íslenskur almenn-
ingur fái fregnir af því hverjir það eru sem hafa eignast milljónir 
og milljarða, en frekar en að taka þátt í samfélagsrekstrinum, 

falið féð í skattaparadís. 

Íslenskum yfirvöldum hefur vitaskuld lengi verið fullkunnugt um hópur 
fólk notar vel skipulagðar og markvissar aðgerðir til þess að svína á sam-
borgurum sínum. Sá hugsunarháttur er reyndar furðu algengur nú um 
stundir. Til dæmis nýta opinberir aðilar sér blygðunarlaust lagatæknilegar 
leiðir til þess að sleppa skattinum. Hinir sömu virðast telja sjálfsagt að fá 
aðstoð annarra í formi peninga. Raunar skattanna sem hinir borguðu.

Skattsvik og aðrar siðferðislega vafasamar undankomuleiðir, eru engin 
dyggð á Íslandi. En stundum fær maður á tilfinninguna að þetta þykir 
engir glæpir heldur.  

En reglulega kemur upp umræða einmitt í tengslum við tekjur hins opin-
bera þar sem menn eru gjarnan fljótir að blása til sóknar, grípa til aðgerða, 
halda í þessa vegferð eða hver sem tískufrasi stjórnmálanna er á hverjum 
tíma. Annað slagið fer nefnilega allt á hliðina og hróp heyrast úr öllum 
áttum um „bótasvik“. Rétt eins og hér starfi skipulagðar harðsvíraðar 
mafíur sem lifa hinu ljúfa lífi á strípuðum lífeyri frá TR.

Það er reyndar sérkennilegt að fyrirbæri eins og ábendingahnappurinn hjá 
Tryggingastofnun, hafi yfirhöfuð fengið að vera til. Og líka að engin and-
staða virðist hafa verið við framtakið. Finnst okkur það kannski bara vera 
frábær hugmynd að fólk njósni hvert um annað og sendi það til yfirvalda 
í skjóli nafnleyndar. Þar hafa ábendingarnar verið notaðar sem réttlæting 
á því að kortleggja líf fólks og yfirheyra það vandlega um afkomuna.

Hugsunin er eins og úr bók eftir Styrmi Gunnarsson eða hreinlega sú 
sama og einkenndi hina austur-þýsku Stasi. Láta borgarana bara njósna 
hver um annan. 

Búið er að leggja ábendingahnappinn niður. Og þótt fyrr hefði verið. En 
það var ekki gert af því að þetta væri réttlætismál. Ekki vegna þess hundruð 
manna hafi lent undir smásjáni að ósekju, að því er virðist. Nei. Þetta var 
kært til Persónuverndar, sem sá að þetta var lögbrot. 

Í fimm ár var þetta látið viðgangast og var bara í lagi. Ekki hefur frést af 
því að til standi að gera þetta mál upp með neinum hætti.

Stundum eins og okkur sé sama og stundum er eins og sumir fái betri 
meðferð en aðrir.  

Tortólafólk fær líklega að vera í friði. Og stundum eru bara lögin svo 
hjálpleg að sé maður nógu efnaður, finnast leiðir til að sleppa við skattinn. 
Og svo ef einhverjum dytti nú hug að spyrja. Nú, þá er alltaf nóg framboð 
af jakkafataklæddum lögmönnum til að æpa „mannréttindabrot“.

Ingimar Karl Helgason

LEIÐARI

Hinir 
verstu glæpir

DeJaVu
Víglundur þorsteinsson sendi frétta-
tilkynningu í vikunni þar sem hann 
setti fram harðar ásakanir á hendur 
nafngreindum einstaklingum. Full-
yrti hann að gögn sem hann hefur 
aflað og nú látið þýða á íslensku 
að hluta, staðfesti ásakanir sínar. 
Þessa frásögn birtu mbl og Morgun-
blaðið í vikunni. Tvisvar áður hefur 
Víglundur birt ásakanir sínar sér-
staklega og með vísan til gagna sem 
hann segir sanna mál sitt. Í fyrri 
skiptin tvö hlupu flestir fjölmiðlar 
á eftir, síðan forsætisráðherrann og 
einhverjir framsóknarþingmenn. En 
þeir virðast áhugalitlir nú.

Ekki ESB
Ríkissjórnin tilkynnti að hún 
hefði slitið viðræðum um aðild að 
Evrópusambandinu og Ísland væri 
ekki lengur umsóknarríki. Þetta eru 
nokkur tíðindi en viðræður hafa í 
reynd legið niðri um langa hríð. 
Mestu tíðindin í málinu eru aðferðin 
og afleiðingar þessa eru ekki enn 
komin fram. 

Stjórnarskrá
Þorsteinn Pálsson 
fyrrverandi for-
maður Sjálfstæð-
isflokksins og for-
sætisráherra, bendir 
á í harðorðum pistli 
að ríkisstjórnin hafi 
svipt Alþingi valdi sínu og lítlsvirt. 
Umsókn um aðild að Evrópusam-
bandinu hafi verið ákvörðun Al-
þingis. Ráðherrar geti ekki breytt 
því sem Alþingi hefur samþykkt. 
Það gangi gegn stjórnarskrá. For-
maður Vinstri grænna, segir við 
Rúv að brotið sé gegn stjórnskip-
unarhefðum. 

Óháð skoðunum 
fólks á einstökum 
málum, líka stórum 
utanríkismálum 
eins og samskiptum 
við ESB, þá verða 
landsmenn að geta 
gengið úr frá því að stjórnskipan 
haldi og valdmörk séu virt. 

Umferðarlög
Gunnar Bragi Sveinsson utanrík-
isráðherra hefur varið ákvörðun 
ríkisstjórnarinnar, með merkilegri 
röksemd, sem mun hvernig sem á er 
litið hafa miklar afleiðingar í för með 
sér. Efnislega er hún svona: Ekki þarf 
að virða samþykkt frá eldra Aþingi 
en því nú situr. 

Sé tekið mark á ráðherra og rík-
isstjórn þá blasir við að landsmenn 
geta frmaveis ákveðið sjálfir hvort 
þeir fari eftir umferðarlögum, borgi 
skatta eða hvaðaeina sem sett hefur 
verið í lög. Það stenst vitaskuld ekki. 
Sé röksemdarfærslunni þannig 
hafnað, þá er afleiðingin sú að rík-
issjórnin gerði eitthvað sem hún 
hefur enga heimild til og ákvörðunin 
ógild. Það hlýtur að hafa afleiðingar 
líka.

Markaðsráð
Samkeppniseftirlitið birti í vikunni 
skýrslu um matvörmarkaðinn. Þar er 
bent á að verslunarfyrirtækið Hagar, 
eigandi Bónuss og Hagkaupa, sé enn 
með markasráðandi stöðu og ekki 
hafi komið fram vísbendingar um 
að það hafi breyst. 

Í FRÉTTUMUmmæli með erindi:
„Í dag eru konur enn meirihluti þeirra 
sem lifa við skort á efnislegum gæðum 
og takmarkað aðgengi að áhrifastöðum 
á sviði stjórn- og efnahagsmála. Kynja-
jafnrétti er grundvöllur hagsældar og 
velferðar og við höfum einfaldlega ekki 

efni á að bíða eftir viðunandi árangri í 
málaflokknum.“

Eygló Harðardóttir 
félagsmálaráðherra á fundi 
kvennanefndar Sameinuðu 

þjóðanna í vikunni.

Dýr ráð, en góð?
Fréttir af milljónunum sem innan-
ríkisráðuneyti Hönnu Birnu Krist-
jánsdóttir ákvað að eyða í aðkeypt 
almannatengsl í lekamálinu, minna 
á að lekamálinu er ekki endanlega 
lokið þrátt fyrir allt. Enda þótt Gísli 
Freyr hafi hlotið dóm fyrir lekann og 
Hanna Birna sagt sig frá ráðherra-
dómi, Umboðsmaður Alþingis lokið 
skýrslu og Stefán Eiríksson sendur í 
ráðhúsið, þá eru enn að koma fram 
spurningar sem fá svör hafa fengist 
við. Meðal þeirra eru vitaskuld 

spurningar um hvað 
almannatengill-
inn dýri lagði til 
og hvenær, og 
hvort farið hafi 

verið að ráð-
leggingum 
hans.

Lært …
Það kom í fréttum í vikunni, ótrú-
legt en satt. Viðskiptaráð hvetur 
íslensk stjórnvöld til að einkavæða 
opinberan rekstur. Ráðið hefur um 
margra ára skeið sent fjölmiðlum 
og almenningi áminningar, þar sem 
trúarkenning safnaðarins er orðuð í 
ýmsum myndum. Það þætti sjálfsagt 
meiri frétt ef Viðskiptaráð segði  ein-
hvern tímann eitthvað annað. 

Af …
Það kann að þykja kaldhæðnislegt, en 
þennan sama dag og Viðskiptaráðið 
lét blása í hina trúarlegu lúðra, þurftu 
stjórnendur Reykjanesbæjar að ganga 

þung skref til Kauphallarnnar og til-
kynna að óvíst væri að bærinn standi 
undir skuldum. Draugar einkavæð-
ingarinnar  virðst seint ætla að hætta 
að ásækja íbúa Reykjanesbæjar. Sú 
snilld sem var að selja fasteignir 
bæjarins, skólahús, íþróttamannvirki 
og fleira, og leigja af einkafyrirtæki, 
sligar bæjarfélagið, sjö árum eftir 
bankahrunið. Viðskiptaráðið efast 
ekki um kenninguna. En sjálfsagt má 
ætla í Reykjesbæ hafi menn lært að 
hamingja og velmegun eru langt í frá 
sjálfsagðir fylgifiskar einkavæðingar. 

Reynslunni …. ?
Þegar framtíðin er í uppnámi vegna 
einkavæðingarinnar og orkuauð-
lindirnar horfnar á sömu braut og 
gjaldþrot blasir við bænum. Þá sjá 
allir að svarið getur bara verið eitt. 
„Einkavæðum vatnið!“ Snilldarlegt. 
En ekki er öll sagan sögð. Fjárfestir-
inn sem keypti yfirráð yfir neyslu-
vatni bæjarbúa, er á innan við ári 
búinn að endurgreiða sjálfum sér 
megnið af kaupverðinu með fé innan 
úr fyrirtækinu. Þannig hafa íbúar 
í raun sjálfir borgað einkavæð-
inguna og að minnsta kosti einn 
maður tryggt sér varan-
legan sess í sögunni. 
Og mun mildileg 
ásjóna hans prýða 
öll rit og alfræði þar 
sem orðið „einkavæð-
ing“ eða orð 
sömu merkingar 
koma fyrir um 
alla framtíð. 

HÉÐAN OG ÞAÐAN …
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Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 30 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

R E Y N S L A  •  F A G M E N N S K A  •  M E T N A Ð U R Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

Borgartúni 31

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

Íbúðirnar eru frá 125-150 fm, 3ja og 4ra 
herbergja. 

Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum 
innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG 
eldhústækjum.  
Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum 
eða stórri timburverönd. Stæði í bílageymslu 
fylgja öllum íbúðum.

Nýhöfn 2-6 Sjálandi í Garðabæ
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Naustavör 2
Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu 3ja hæða 
fjölbýlishúsi við Naustavör 2 í Kópavogi. Íbúð-
irnar eru 2ja til 4ra herbergja. 
Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum 
innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG 
eldhústækjum.  
Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða 
stórri timburverönd. 

Stæði í bílskýli fylgja öllum íbúðum.

Bryggjuhverfinu 
í Kópavogi

bygg.is

Lundur er án vafa ein glæsilegasta staðsetn-
ing íbúðabyggðar á höfuðborgarsvæðinu 
enda skapa Fossvogurinn, Öskjuhlíðin og 
rómaðar gönguleiðir gott jafnvægi milli 
byggðar og náttúru. Hverfið er skipulagt 
með sex kjörnum og milli þeirra verða stór 
græn svæði. Stutt er í margvíslega þjónustu, 
afþreyingu og menningu, s.s. Smáralind, 
Kringluna, Salinn og Gerðasafn.

Lundur 2-6 Fossvogsdalnum 
í Kópavogi

FRÁBÆRAR EIGNIR
með góða staðsetningu

Skoðið teikningar á bygg.is

4 ÍBÚÐIR ÓSELDAR

6 ÍBÚÐIR ÓSELDAR



Eignaumsjón er óháður fagaðili þegar kemur að rekstri húsfélaga og rekstrarfélaga – og því frábær lausn fyrir eigendur atvinnuhúsnæðis. Í okkar umsjá 
ertu í góðum höndum - við sjáum um fjármálin, fundina, undirbúning framkvæmda og viðhalds og annarra þátta sem þarf að leysa.

Er húsfélagið í lausu lofti ?

»
Vantar óháðan aðila til að annast málefni húsfélagsins eða rekstrarfélagsins ?

Eignaumsjón hf .  – Suður landsbraut  30 – Sími 585 4800 – afgreids la@eignaumsjon. is  – www.eignaumsjon. is
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Netrisar ásælast rafbókaútgáfu
„Höfundaréttur skiptist í tvennt, svokallaðan sæmdarrétt sem 
verndar höfunda (og listamenn yfirleitt) frá breytingum eða af-
bökun verka þeirra og síðan er það eignarétturinn á hugverkinu 
sem hægt er að framselja á ýmsu formi gegn greiðslu, tímabundið 
og til eilífðar. Höfundaréttur allra fellur síðan niður 70 árum 
eftir andlát höfundar og þá eru hugverkin orðin almennings-
eign.“ segir Gauti Kristmannsson, prófessor í þýðingarfræði við 
Háskóla Íslands. 

Árið 2005 kærði Authors Guild, hags-
munasamtök rithöfunda í Bandaríkj-
unum, veraldarvefinn Google fyrir að 
setja brot úr fjölda bóka á vefinn hjá sér 
án leyfis höfunda. Google bar því við að 
um svokallað „fair use“ væri að ræða. 
Eftir margra ára málaferli og tilraunir 
til samninga létu dómsstólar málið 
niður falla árið 2011 og þótti það sigur 
fyrir Google. „Þetta snertir skönnun 
og birtingu á sýnishornum verka sem 
eru í höfundarétti. Um þetta er fjallað 
í 14. gr. höfundalaga þar sem heimil-
aðar eru tilvitnanir í verk „innan hæfi-
legra marka“. Þetta hefur verið túlkað 
rúmt í tilfelli Google, en getur verið 
varasamt. Það er þó mismunandi eftir 
höfundum og bókmenntagreinum. 
Ljóðskáld getur kannski fundið meira 
fyrir þessu en skáldsagnahöfundur 
eða fræðibókahöfundur þar sem heilu 
ljóðin eru þá kannski birt, en aðeins 
brot úr síðarnefndu verkunum. Í tilfelli 
fræðibókahöfunda getur það meira að 
segja verið mjög æskilegt vegna þess 
að þeim er oft mikilvægt að sem flestir 
vitni í þeirra verk. Þetta er mál sem 
taka þarf fyrir á alþjóðavettvangi og 
það þyrfti einfaldlega að skilgreina í 
nánar í Bernarsáttmálanum hvað telst 
vera „fair use“.“ 

Mikil fjölföldun hjá opin-
berum stofnunum
Gauti segir að á Íslandi mótist réttur 
höfunda og þýðenda af höfundalögum, 
en þau, ásamt Bernarsáttmálanum, 
vernda hugverk þeirra. Réttindastaðan 
sé því mjög keimlík því sem viðgengst 
á Vesturlöndum. Ekki sé mikið um að 
rétturinn sé brotinn í stóru og einna 
helst megi nefna mál Auðar Laxness 
gegn Hannesi Hólmsteini Gissurarsyni 
þar sem sá síðarnefndi var dæmdur 
fyrir að taka texta Halldórs Laxness 
og nota í eigin verki. Hann bætir þó 
við að stundum fari menn á svig við 
höfundalög, t.d. þegar kemur að upp-
lýsingum um sölu eða endurflutning á 

efni, nafnbirtingu þýðenda og annað 
í þeim dúr. „Þýðendur eiga reyndar 
meira undir högg að sækja í þessum 
efnum en höfundar þótt sömu lögin 
verndi báðar stéttir. Síðan er það fjöl-
földun almennings og stofnana á höf-
undaréttarvernduðum verkum sem er 
gríðarleg að vöxtum og er lítt bætt þótt 
oft sé um opinberar stofnanir eins og 
skóla að ræða.“ 

Spotify rithöfunda
Nýlega birtist grein í norska blaðinu 
Klassekampen þar sem fram kemur 
að norska rithöfundasambandið lýsi 
yfir áhyggjum sínum yfir yfirburðum 
Google á rafbókamarkaðnum og það 
ásamt norska skáldskapar- og þýð-
ingasambandinu (Norsk faglitterær 
forfatter- og oversetterforening) (NFF) 
hafi nú hafið söfnun til styrktar Authors 
Guild. Samtökin óttast að fyrr en síðar 
muni Google færa út kvíarnar og meðal 
annars ná inn á norska bókamarkað-
inn sem myndi hafa afar slæmar af-
leiðingar. „Þetta er vel hugsanlegt og 
afar hættulegt. Við höfum séð hvernig 
Amazon hefur orðið nánast einrátt í 
sölu á Netinu og þetta geta orðið tvö, 
þrjú risafyrirtæki sem öllu ráða. Ef sala 
og dreifing verka íslenskra höfunda 
flyttist að mestu leyti til slíkra aðila yrði 
mjög lítið eftir í landinu af virðisauk-
anum sem til verður við verkin og ég 
er hræddur um að íslenskir höfundar 
gætu orðið af umtalsverðum tekjum ef 
svo færi. Sporin úr tónlistinni hræða, 
enda er lítið upp úr dreifingu erlendra 
aðila á borð við Spotify að hafa.“ 

Í greininni á Klassekampen kemur 
einnig fram að norsku samtökin telji 
að það yrði mikill styrkur ef fleiri 
hagsmunasamtök rithöfunda í Evrópu 
myndu sýna samstöðu með Authors 
Guild. Gauti, sem er varamaður í stjórn 
Rithöfundasambands Íslands, segir 
málið ekki hafa verið rætt sérstaklega 
innan félagsins en það standi þó til. 
Hann efist ekki um að sambandið muni 

styðja vel við kollega sína á þann hátt 
sem það geti. 

Bókamarkaðurinn  
gjafamarkaður
Aðspurður hver staða rafbókarinnar 
sé á Íslandi segir Gauti það óljóst. Út-
gefendur og höfundar hafi verið mjög 
hikandi sem stafi af því að bókamark-
aðurinn á Íslandi er að miklu leyti 
gjafamarkaður og verð á rafbókum sé 
oft nokkuð nálægt því sem prentaðar 
bækur kosta. Þá hafi lítil markaðssetn-
ing farið fram. Til dæmis sé oft ekki 
hægt að nota íslenskar bækur á Am-
azon Kindle en sum forlög bjóði þó 
upp á rafbækur auk þess auk þess sem 
þær megi finna á vefgáttunum emma.
is og ebaekur.is. „Síðan er það stóra 
spurningin um bókasöfnin og hvort 
og þá hvernig þau mega lána rafbækur. 
Við erum kannski að sjá stórfelldar 
breytingar á dreifingu bóka í framtíð-
inni og þá ríður á fyrir litla þjóð að vera 
vakandi svo að þær litlu tekjur sem 
listsköpunin gefur af sér renni ekki úr 
landi til stórfyrirtækja.“ 

Þjóðargátt listgreina
En hvernig sér hann fyrir sér framtíð 

rafbókarinnar? „Spámaður er ég ekki, 
en mig grunar að það verði tví- eða þrí-
skiptur markaður. Gjafamarkaður bóka 
verður áfram til og þá eru bækurnar 
eitthvað veglegri og dýrari. Síðan er 
það spurning hvort kiljan lifir rafvæð-
ingu bókarinnar af, líklega gerir hún 
það um tíma, en ég held að menn fari 
að nota tækin sín til að lesa það sem 
er núna á kilju. Stóra spurningin er 
síðan dreifingin, verður þetta meira 

og meira svokallað streymi og þá held 
ég að Íslendingar og stjórnvöld ættu að 
taka sig taki og velta fyrir sér hvernig 
hægt er að stýra því að greiðslur fyrir ís-
lenskar menningarafurðir haldist inni í 
landinu. Ef ekki gæti það endað þannig 
að stór hluti bókarverðs eftir íslenskan 
höfund rynni til streymiþjónustu er-
lendis. Ég held að það væri því ráð að 
stofna Þjóðargátt fyrir bókmenntir 
og hugsanlega aðrar listgreinar eins 
og tónlist. Þetta gæti einnig haldist 
í hendur við lausnir fyrir bókasöfn 
og fleiri. Síðan væru þar tækifæri til 
frekari útflutnings á bókmenntum. En 
meginhugmyndin með Þjóðargáttinni 
væri að tryggja að íslenskir aðilar bæru 
það úr býtum sem þeir hafa sáð til.“ 

Bókaútgáfa í  
nútíð og framtíð
Um miðjan maí mun Rithöfundasam-
band Íslands, í samvinnu við fleiri, 
standa fyrir málþinginu Bókin í raf-
heimum þar sem fjallað verður um 
bókaútgáfu á Íslandi í nútíð og framtíð. 
„Við vonumst til að sjá fulltrúa sem 
flestra hagsmunaaðila og stjórnvalda 
á þinginu og erum að leita eftir sam-
starfsaðilum. Við munum m.a. fjalla 
um hugmyndir að Þjóðargátt og fá að 
heyra hvað aðrir eru að gera í þessum 
málum. Vonandi verðum við öll með 
betri yfirsýn eftir það.“ 

 MENNINGIN
Hildur  

Björgvinsdóttir

„spámaður er ég ekki,“ segir Gauti Kristmannsson sem veltir fyrir sér framtíð 
bókaútgáfu, með hæfilegum fyrirvara.

Ekki missa af ...
…Ör-námskeið 
í hönnun fyrir 
börn. Fjölmargt er 
í boði á Hönnunar-
mars þetta árið. 
Meðal annars námskeið fyrir 7-10 
ára börn í Hugmyndasmiðjunni á 
Kjarvalsstöðum í dag frá kl.13-16. 
Kennarar eru Guðfinna Mjöll Magn-
úsdóttir sem sérhannaði smiðjuna 
fyrir Kjarvalsstaði og myndlistarmað-
urinn Huginn Þór Arason, höfundur 
veggverks smiðjunnar. Ekki þarf að 
skrá sig og er þátttaka ókeypis. 
…Þú kemst þinn veg: Í marsmánuði 

er einleikurinn 
Þú kemst þinn 
veg sýndur 
í ráðstefnu-
sal Norræna 
hússins. Verkið byggir á veruleika 
Garðars Sölva Helgasonar sem glímt 
hefur við geðklofa um árabil en hefur 
tekist að lifa góðu lífi þrátt fyrir erf-
iðleika með hjálp umbunarkerfis 
sem hann hefur þróað með sjálfum 
sér um langt skeið. Höfundur og 
leikari verksins er Finnbogi Þorkell 
Jónsson og leikstjóri og dramatúrg 
er Árni Kristjánsson. Um tónlist sér 
Svavar Knútur. Aðgangur er ókeypis 
og miðapantanir á nh@nordice.is 



MOTTUMARS LYKLAKIPPA FYLGIR HVERJUM 
SELDUM DEKKJAUMGANGI Í MARS

Dekk • Smur • Framrúður • Hjólastilling 
Bremsuviðgerðir • Smáviðgerðir

Samkvæmt dekkjaprófun AUTO-BILD 2014 á 50 dekkjum voru
Westlake dekkin á meðal 15 dekkja sem mælt var með.

Westlake voru einnig hljóðlátustu og hagkvæmustu dekkin í prófuninni. 

TEGUND VERÐ NÚNA VERÐ ÁÐUR
185/65R15 45.000 kr. 74.000 kr.
195/65R15 49.000 kr. 78.000 kr.
205/55R16 59.000 kr. 100.000 kr.
225/45R17 69.000 kr. 122.000 kr.

MOTTUMARS TILBOÐ Á HARÐSKELJADEKKJUM

SJÁ FLEIRI STÆRÐIR OG VERÐ Á DEKKVERK.IS
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„Í stríði er raunar ekkert 
milli lífs og dauða“
Amid Derayat var nýlega kjör-

inn formaður Vinstrihreyf-
ingarinnar græns framboðs 

í Kópavogi. Amid er frá íranska Kúr-
distan og er sjálfur Kúrdi. Hann kom 
hingað til lands árið 1995 skömmu eftir 
stríðið milli Íran og Íraks. Hann var tvö 
ár við herskyldu í heimalandinu. Það 
segir hann hafa mikil áhrif á stjórn-
málaþáttöku sína. 

„Ég er frá vesturhluta Íran, svæði 
Kúrda,“ segir Amid um sjálfan sig og 
þá ákvörðun að koma til Íslands fyrir 
20 árum. „Ég kláraði Bc, Bachelor of 
Science gráðu, í Íran og var að vinna 
smá en það var alltaf erfitt að búa 
þar á þessu svæði. Ég á vin sem var 
fimleikaþjálfari á þeim tíma og hann 
bauð mér að koma til Íslands sem ég 
gerði.“ Amid segir að hann hafi ungur 
ákveðið að gera allt sem þyrfti til að 
komast frá Íran. Honum þyki vænt um 
landið, það sé jú annað heimalandið. 
„Það var stöðugt stríð en á þessum tíma 
var stríðinu milli Íran og Íraks nýlokið. 
Við stríðið bætist svo það sem Saddam 
var að gera við Kúrda. Við svona að-
stæður veistu hreinlega ekki hvað þú 
átt að gera við lífið. Það er ekkert hægt 
að hugsa til framtíðar. Þú veist aldrei 
hvað gerist næst. Ég var áveðinn að 
komast úr landi. Mig langaði að prófa 
eitthvað annað og sem betur fer komst 
ég til Íslands.“

Takmörkuð tilvera
Tilvera og réttindi Kúrda var skilyrt á 
þeim tíma sem Amid bjó enn í Íran. 
„Þarna voru sérstakar takmarkanir 
sem beindust að Kúrdum. Við máttum 
bara læra sumt og gátum raunar bara 
farið ákveðið langt í menntun. Mis-
mununin var kerfisbundin. Varðandi 
menntunina þá takmarkaðist það hvað 
ég mátti læra bara við það hvað stjórn-
völd vildu.“ Hann segir kerfisbundna 
mismunun líkt og þá sem beindist að 
hans fólki vera svo lýjandi að þetta 
setji allt líf úr skorðum. „Þegar þetta 
blandast allt saman. Þú ert í veseni með 
vinnu og með menntunina þína ofan á 
allt óöryggið þá verður allt frekar svart. 
Það er orðin 20 ár síðan ég upplifði 
þetta allt í mínu daglega lífi. Ég er bú-
inn að gleyma þessu svolítið en þetta 
var erfiður tími. Þetta er einfaldlega 
tímabil mikilla félagslegra takmarkana 
á lífi mínu.“ 

Efnavopnum beitt
„Þú manst það kannski ekki en í stríð-
inu milli Írak og Íran var beitt efna-
vopnum. Ég var í hernum og átti eftir 
að vera í tvö ár. Ég er heppinn að vera 
á lífi. Þetta var alvöru stríð og þegar 
maður er settur í þessar aðstæður þá 
veit maður ekkert hvað maður á að 
gera. Það voru hættur allt í kring. Ég er í 
kringum tvítugt þarna. Í stríði er raunar 
ekkert milli lífs og dauða. Munurinn er 
svo lítill og þetta rennur allt saman. 
Auðvitað vill maður ekki vera partur 
af svona slæmum hlutum. Maður vill 
ekki gera svona slæma hluti. Hver ætti 
að vilja eyða lífinu í einhverjum her? 
“ Amid óskaði heimildar til að fara í 
nám og komast þannig úr herskyldu. 
Hann fékk slíka heimild. „Eftir námið 
var raunar ekkert í boði. Það var enga 

vinnu að fá og auðvitað takmarkanir 
á framhaldsmenntun. Svo var stríð út 
um allt. Þetta var allt svo vonlaust eitt-
hvað. Allir í kringum þig vilja komast 
burt og þú vilt ekkert frekar. Við viljum 
auðvitað öll gera eitthvað úr lífinu.“

Menningarsjokkið
„Það var mikið sjokk að koma hingað. 
Tungumálið er erfitt, menningin var 
mér erfið, maturinn allt öðruvísi og 
veðrið erfitt. Þetta var algjört menn-
ingarsjokk,“ segir Amid um komuna 
til Íslands. „Smátt og smátt venst 
þetta samt. Ég reyndi að læra bara 
inn á hlutina og bæta minn skilning 
á hlutum. Ég fór strax í skóla að læra 
tungumálið. Það hjálpaði mikið við 
tungumálið en líka bara vegna þess að 
þar kynntist ég hópi fólks í svipuðum 
aðstæðum og ég. Eftir það fór ég svo í 
meira íslenskunám. Þá var það við ís-
lenskudeild Háskóla Íslands. Það hjálp-
aði mér að fóta mig betur. Ég kláraði 
svo meistaranám í líffræði við Háskóla 
Íslands en tók doktorsgráðu við Stirling 
Háskóla í Skotlandi.“

Miklar skoðanir um  
Mið-Austurlönd
Amid segist finna blóðið renna til 
skyldunnar. Hann telur mikilvægt að 
innflytjendur séu sýnilegir þátttak-
endur í stjórnmálum. Það sé honum 
mikilvægt manni sem fluttist hingað 
frá Mið-Austurlöndum að taka þátt 
og vera sýnilegur. „VG gefur fólki þetta 
‘platform’ til að búa hér og vera þátt-

takendur í samfélaginu. Að mínu mati 
er það ekki eins gefið í hinum flokk-
unum. Það sem er gott við að starfa í 
VG er að það eru svo margir innflytj-
endur sem þegar taka þátt í starfinu. 
Þetta finnst mér mikilvægt og þetta 
ætti öllum að þykja mikilvægt. Það er 
gott fyrir okkur öll og leiðir til auk-
ins skilnings að sem flestir taki virkan 
þátt í samfélaginu. Það sem mér finnst 
vanta í stjórnmálin þessa dagana er 
meiri skilningur á stöðu innflytjenda. 
Ég er auðvitað fæddur í Íran og það 
er heimalandið mitt en Ísland er líka 
heimalandið mitt. Ísland er heimaland 
barnanna minna. Mér finnst það mikil-
vægt að ég sé sýnilegur í landinu mínu 
og barnanna minna. Það á auðvitað 
sérstaklega við núna þegar umræðan 
um Mið-Austurlönd er svona mikil. 
Sérstaklega þegar stór hluti þeirra sem 
tjá sig virðist ekki vita mjög mikið. 
Sumir leyfa sér að tala um stóra hópa 
fólks sem hryðjuverkamenn fyrir það 
eitt að vera frá ákveðnum svæðum.“

Ásmundssaga  
Friðrikssonar
Stutt er síðan Ásmundur Friðriksson, 
þingmaður Sjálfstæðisflokksins, varð 
með ummælum sínum um múslima, 
sér til minnkunar. „Hann sagði bara, 
eða gaf í skyn, að nánast allir múslimar 
á Íslandi væru hryðjuverkamenn. Þetta 
fannst mér mjög erfitt. Ég er ekkert 
trúaður en ég kem frá sama svæði. Ég 
skil bara ekki hvernig þingmaður getur 
leyft sér að segja svona um mig og mitt 

fólk. Ég er auðvitað ekki mikill múslimi 
en ég kem frá þessu svæði og þessum 
löndum. Svona gáleysi þingmannsins 
hefur áhrif á mig og mitt fólk.“

Framsóknarkrónika
- Hvað finnst þér þá um síðustu 
sveitastjórnarkosningar og útspil Fram-
sóknarflokksins? „Ég á bara erfitt með 
að skilja hvað þau eru að hugsa. Það 
er eitthvað í gangi á Vesturlöndum í 
dag. Það er mikil eftirspurn eftir hatri 
á islam. Í þeirri umræðu eru alveg 
ótrúlegir hlutir sagðir. Framsókn er 
bara að reyna að hafa ávinning af for-
dómum. Þau ýta undir steríótýpur og 
skrýtnar hugmyndir um erlent fólk til 
að fá atkvæði. Núna er þessi umræða 
að koma til Íslands en auðvitað hefur 
hún verið lengi í til dæmis Bretlandi 
og Bandaríkjunum. Framsóknarflokk-
urinn er stöðugt að tala um mosku. Það 
er bara til að fá atkvæði.“ Amid segist 
taka taktík Framsóknarflokksins nærri 
sér vegna þess að hún sé misnotkun til 
atkvæðaveiðum. Það bitni svo á fólki 
sem hafi ekkert áunnið sér til að eiga 

slíka gagnrýni skilið frá stjórnmála-
fólki. „Ég er enginn sérstakur múslimi, 
hvorki hér né í Íran. Ég fór aldrei í 
mosku þar og er eiginlega alveg sama 
hvort þessi moska hér verður byggð 
eða ekki. Það skiptir bara engu máli 
í þessu samhengi hvort moska verður 
byggð eða ekki. Það er ömurlegt þegar 
stjórnmálamenn tala niður fullt af fólki 
í atkvæðaleit á hættulegum forsendum. 
Það særir einfaldlega hvort sem maður 
er múslimi eða ekki.“

Óbærilegt skrum
Amid bendir á ISIS sem dæmi um 
hvernig misnotkunin virki. ISIS sé 
grimmdin uppmáluð og að það sé 
misnotað. Grimdarverk ISIS eru 
smurð yfir á alla sem koma frá Mið-
-Austurlöndum og það fólk raunar gert 
samábyrgt fyrir ofbeldi sem það er oft 
sjálft að flýja. „ISIS er mikið ofbeldi og 
ógeð. Því fylgir svo að allir reyna að 
misnota það sér til framdráttar. Mál-
efni Mið-Austurland eru samt miklu 
flóknari en svo að ISIS gefi skýra mynd 
af öllum. Það er óbærilegt að horfa upp 
á fólk misnota sér viðkvæma stöðu 
mála þarna.“

Herskyldan og stjórnmál
- Spilar herskyldan og reynslan af því 
stóra rullu í þinni pólitík? „Það spilar 
auðvitað töluvert hlutverk eftir þá 
reynslu hvaða flokk ég vel. VG er 
flokkur friðarsinna og á móti NATÓ. 
Það er í samræmi við mínar skoðanir. 
Ég vil einfaldlega ekki sjá stríð. Ég er 
á móti því hvar sem er.“ - Er nægilega 
mikill skilningur á alvarleika stríðs hér 
á landi í ljósi þess að Ísland er ekki með 
her og almennt friðsælt? „Mér þótti 
það sjást ágætlega í Íraksstríðinu þetta 
skilningsleysi á alvarleika stríðs. Ísland 
hafði engar forsendur til að blanda sér 
í það en gerðu samt. Allar svona að-
stæður eru gríðarlega viðkvæmar. Stríð 
leiðir af sér ofbeldi og fólk á ekki að 
blanda sér í það nema hafa þekkingu 
og forsendur til að meta hlutina. Von-
andi geta Íslendingar samt notað Íraks-
stríðið til að draga einhvern lærdóm 
af. Það er ekkert hægt að segja bara 
‘mission accomplished’ og lýsa stríði 
loknu. Þannig virka stríð ekki. Þeim 
lýkur ekki bara. Við vitum hreinlega 
ekki hvenær málum lýkur. Það er ekki 
gott fyrir neinn og hvað þá Ísland að 
blanda sér í svona mál án þess að skilja 
alvarleika stríðs.“ Amid segir eigin 
herskyldu þess valdandi að herleysið 
íslenska sé honum enn mikilvægara 
en ella. „Ég vil áfram sjá Ísland herlaust 
og að við tökum okkur hreinlega stöðu 
sem slíkt ríki.“

Starfið næsta vetur
- Eiga félagsmenn VG í Kópavogi eftir 
að sjá miklar áherslubreytingar í þinni 
formannstíð? „Fyrst og fremst er mín 
pólitík sú að vera sýnilegur og að ýta 
undir að aðrir innflytjendur séu sýni-
legir. Það er yfirlýsing að sýna andlit sitt 
á stjórnmálasviðinu. Ég kom hingað 
frá Íran til Íslands fyrir tuttugu árum, 
hef lagt mikið á mig til að aðlagast og 
læra en tala ekki fullkomna íslensku. 
Ég er að sýna að ég ætla að vera með og 
leggja mitt af mörkum. Vonandi sýnir 
það sem flestum að fólk frá Mið-Aust-
urlöndum sem hingað kemur getur lagt 
mikið til og gert góða hluti. Auðvitað 
verður þetta persónuleg áskorun fyrir 
mig en almennt verður félagið bara 
eins og það hefur verið.“

ÚTTEKT

Atli Þór Fanndal

atli@thorfanndal.com

Kermanshah í Kúrdistan er heimaborg amid Derayat. Íbúar borgarinnar eru um 850 þúsund.
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Við viljum að þú brosir þegar þú kemur til okkar. Þess vegna bjóðum við góð verð, ljúft viðmót og 

hömluðum börnum iPad í hverjum mánuði.

Beats Studio 2.0 by  Dre
Vinsælu heyrnartólin

frá 49.990 kr. 

Wahoo BlueHR

iRig Voice
fyrir iPhone, iPad og iPod Touch

7.990 kr. 

Apple TV
18.990 kr. 
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566 8000 istore.isí Kringlunni

iPhone 
frá 68.900 kr. 

Frábærir Braven hátalarar
Verð aðeins 19.990 kr. 

Veðurheldir Bluetooth hátalarar með batteríi sem endist í allt að 12 tíma.
Einnig hægt að nota hátalarann sem hleðslubatterí fyrir síma.

Fermingarbros? Ójá!

frá  kr. 174.990
MacBook Air

frá  kr. 94.990
iPad Air 2
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Formaður ÖBÍ segir villandi að Tryggingastofnun tali um „rangar upplýsingar“ skjólstæðinga.  
Þannig sé ýjað að bótasvikum en ónákvæmni sé innbyggð í kerfi almannatrygginga: 

Aldrei talað um „bótasvik“ 
Tryggingastofnunar 
Formaður Öryrkjabandalagsins telur afar ósennilegt að margar ábending-
anna sem Tryggingastofnun fékk um skjólstæðinga sína utan úr bæ, hafi 
snúist um eiginlegt svindl. Rangar upplýsingar um hvaðeina séu fylgifiskur 
flókins kerfis. Upplýsingar TR um fólk reynist í mörgum tilvikum líka 
vera rangar og dæmi um vangreiðslur til skjólstæðinga. Þá tali enginn 
um bótasvik. 

„Það kæmi mér mikið á óvart ef þetta 
væru allt tilvik þar sem virkilega væri 
verið að „svindla“ á kerfinu. Ég held að 
í mjög fáum, líklega engum, tilvikum 
hafi svona ábending snúist um alvarleg 
atriði,“ segir Ellen Calmon formaður 
Öryrkjabandags Íslands. Reykjavík 
vikublað óskaði viðbragða hennar 
við upplýsingum sem blaðið aflaði 
með fyrirspurn um umfang umfang 
rannsókna Tryggingastofunar á skjól-
stæðingum. 

Ólögleg upplýsingsöfnun
Hundruð manna sættu sérstakri rann-
sókn á högum sínum, á grundvelli 
upplýsinga frá fólki utan úr bæ, sem 
stofnunin óskaði eftir að fólk sendi sér 
í gegnum „ábendingahnapp“ á heima-
síðu sinni. Hægt var að senda stofnun-
inni ábendingu í skjóli nafnleyndar. 
Persónuvernd úrskurðaði að þetta 
væri ólöglegt. Fram kemur í tveimur 
úrskurðum Persónuverndar vegna 
kvartana um ábendingahnappinn, að 
„fyrirkomulag hnappsins samrýmist 
ekki lögum nr. 77/2000“ sem eru lög 

um persónuvend. Tilfellið var að hægt 
var að senda ábendingar til TR án þess 
að fylla út reit þar sem beðið var um 

nafn. Með öðrum orðum gat mann-
eskja utan úr bæ í skjóli nafnleyndar 
sent Tryggingastofnun upplýsingar, 
sem leiddi til þess að persónuhagir 
annarar manneskju voru teknir til 
sérstakrar rannsóknar. 

Úrskurðirnir um ólögmæti þessarar 
upplýsingasöfnunar voru birtir á 
heimasíðu stofnunarinnar 6. þessa 
mánaðar. Þá hafði Tryggingastofnun 

tekið við upplýsingum með þessum 
hætti um fimm ára skeið og byggt á 
þeim rannsóknir á skjólstæðingum. 

Óvíst um fjölda ábendinga
Ekki verður vitað hversu margar 
ábendingar stofnunin fékk í raun 
sendar, þar sem ábendingum sem 
ekki leiddu til rannsóknar var eytt, 
segir í svari Tryggingastofunar við 
spurningu Reykjavíkur vikublaðs um 
þetta tiltekna atriði. Hitt kemur fram 
í svari stofnunarinnar að í 521 tilviki 
var skjólstæðingur stofnunarinnar tek-
inn til rannsóknar á grundvelli upp-
lýsinga sem stofnunin fékk í gengum 
ábendingahnappinn. Í tveimur þriðju 
tilvikanna gat Tryggingastofun ekki 
sýnt fram á neitt misjafnt hjá þeim sem 
rannsakaður var, líkt og segir í forsíð-
ufrétt blaðins. Tryggingastofnun tekur 
fram í svari sínu um þetta, að það þurfi 
ekki að þýða að ábendingin hafi ekki 
átti við rök að styðjast. Hins vegar geti 
verið erfitt fyrir stofnina að sannreyna 
upplýsingar. 

Stöðvuðu ekki  
greiðslur án andmæla
Þegar þessi mál komu upp, má lesa úr 
svari Tryggingastofnunar til Reykja-
víkur vikublaðs að stofnunin hafi 
við í sambandi við skjólstæðinga og 
„Greiðsluþegar sem eru til rannsóknar 
hjá eftirliti koma sjónarmiðum sínum 
á framfæri, í símtölum og viðtölum 
við TR, þar sem málin eru útkljáð,“ 
segir í svarinu. 

Þá tekur Tryggingastofnun sér-
staklega fram að greiðslur til fólks 
hafi aldrei verið stöðvðar „án undan-
genginna bréfaskrifta“ við viðkomandi. 
Veittur hafi verið frestur til andmæla 
samkvæmt stjórnsýslulögum. 

Villandi nálgun
„Það kæmi mér mikið á óvart ef þetta 
væru allt tilvik þar sem virkilega væri 
verið að „svindla” á kerfinu,“ segir 
Ellen Calmon, formaður Öryrkja-
bandalags Íslands. „Ég held að í mjög 
fáum, líklega engum, tilvikum hafi 
svona ábending snúist um alvarleg at-
riði. Þá á ég til dæmis við að einstak-
lingur sé að þykjast vera fatlaður eða 
veikur eða með öðrum hætti hegða sér 
óheiðarlega. Það er verulega villandi 
að nefna að „rangar upplýsingar“ hafi 
verið gefnar í fjölmörgum tilvikum. 
Það gefur til kynna að margir séu að 
hegða sér með sviksamlegum hætti en 
það er alls ekki raunin.“

Engin bótasvik
Ellen segir að í langflestum tilvikum 
sé um að ræða „léttvæg atriði sem alls 
ekki er rétt að kalla „bótasvindl“. Í nán-
ast öllum tilvikum þar sem TR hefur 
rangar upplýsingar um öryrkja á það 
sér eðlilegar skýringar. Ástæðurnar er 
að finna í sjálfu almannatryggingakerf-
inu og uppbyggingu þess,“ segir Ellen. 

Hún skýrir þetta frekar. Reglur al-
mannatrygginga um útreikning bóta 
séu mjög flóknar og þar spili saman 

margir þættir. „Kerfið byggir m.a. á 
því að öryrkjar skili áætlun um tekjur 
sínar og hagi ári fram í tímann. Eftir að 
sú áætlun er gerð getur auðvitað margt 
breyst. Kerfið gerir þess vegna ráð fyrir 
að áætlanir séu svo leiðréttar eftir árið 
þegar endanlegar upplýsingar liggja 
fyrir. Breytingar á högum öryrkja leiða 
þannig oft til þess að upplýsingar TR 
um þá verða tímabundið rangar. Þær 
upplýsingar eru svo leiðréttar eftir á. 
Hafi einstaklingur fengið ofgreiðslu 
úr kerfinu stofnast skuld hans við TR. 
Þetta er einfaldlega hluti af kerfinu og 
ekkert óeðlilegt við það þótt bætur 
séu miðaðar við vitlausar forsendur í 
smá tíma. Það felur því alls ekki í sér 
óheiðarlega hegðun öryrkja þótt upp-
lýsingar um hann séu rangar,“ segir 
Ellen Calmon. 

Svindlar TR? 
Hún bendir einnig á að það sé líka 
önnur hlið á þessu, því fjölmargir ör-
yrkjar hafi fengið of lágar greiðslur frá 
Tryggingastofun. „Það dettur engum í 
hug að stofnunin sé með því að svindla 
á öryrkjum. Ástæðan er sú sama, TR 
hefur þá einfaldlega rangar upplýsingar 
en þær eru leiðréttar eftir á,“ segir Ellen 
Calmon formaður Öryrkjabandalags 
Íslands. 

Ekki hugsað til enda
Hún nefnir einnig við blaðið að svo 
virðist sem þessi aðferð Trygginga-
stofnunar til upplýsingaöflunar hafi 
ekki verið hugsuð til enda. Þannig hafi 
ekki verið hugað að því hvernig fara 
ætti með eða varðveita upplýsingar sem 
bárust í gegnum ábendingahnappinn. 

Eins og fram kemur á öðrum stað 
í þessari umfjöllun, segist Trygginga-
stofnun ekki eiga upplýsingar um 
heildarfjölda þeirra ábendinga sem 
henni voru sendar. Ábendingum sem 
ekki leiddu til rannsóknar á skjól-
stæðingi hafi verið eytt.

Engin dæmi um rógburð?
Lengi hafa margir getað ímyndað sér 
að fyrirbæri eins og ábendingahnapp 
TR væri hægt að nota til að rægja fólk 
eða gera því óleik, með því að miðla um 
það upplýsingum sem þess vegna væru 
ósannar. Og þetta hefði einhver getað 
gert án þess að hægt yrði að hafa uppi 
á viðkomandi, þar sem ábendinga-
hnappurinn bauð upp á nafnleysi.

Reykjavík vikublað spurði 
Tryggingastofnun hvort henni væri 
kunnugt um einhver dæmi þess að 
ábendingu hefi verið komið á fram-
færi í því skyni að klekkja á einhverjum 
öðrum. Stofnunin segist ekki kannast 
við nein slík dæmi.Auglýsingasíminn er 578 1190
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Þegar þú vilt njóta hins besta 
– steik eins og steik á að bragðast

Barónsstíg 11  
101 Reykjavík

argentina.is

Borðapantanir

551 9555 
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Spurningar Reykjavíkur viku-
blaðs og svör Tryggingastofnunar:
Hvað komu margar ábendingar? 
SVAR: Ábendingum sem gáfu ekki tilefni til rannsóknar var eytt 
jafnóðum, þannig að heildarfjöldi liggur ekki fyrir.

Hversu margir sættu rannsókn/athugun vegna ábendinga? 
SVAR: Frá árinu 2009 til 2014 er fjöldinn 521 mál.

Hversu oft átti ábending við rök að styðjast? 
SVAR: Á árunum 2009-2014 átti ábending við rök að styðjast í 172 
málum af 521 máli sem til kom vegna ábendinga, eða í 33% tilvika.

Hversu oft átti ábending ekki við rök að styðjast?
SVAR: Ekki tókst að sanna rangar upplýsingar hjá greiðsluþega í 
349 málum. Ekki er þar með sagt að ábending hafi ekki átt við rök 
að styðjast. Til dæmis getur verið erfitt fyrir TR að staðreyna búsetu 
greiðsluþega og þeirra sem þeim tengjast.

Ellen Calmon formaður ÖBÍ segir að 
„rangar upplýsingar“ séu einkenni 
á kerfinu.
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Það er alltaf gaman í Ga�araleikhúsinu
Tvær sýningar  =  Tvö hlátursköst

“Ég er enn með svo miklar harðsperrur í kjálkanum eftir 
hlátrasköllin að ég get ekki talað með góðu móti”
  Silja Aðalsteinsdóttir  í  Tímariti máls og menningar

“Litli kallinn minn var orðinn máttlaus af hlátri og það sem undarlegra var, 
amman ég líka. Við hlógum þarna eins og vitleysingar bæði af 
uppátækjunum þeirra, svipbrigðum og háttsemi.”
  Helga Völundardóttir  í Kvennablaðinu

          Konubörn - næstu sýningar
Fimmtudagur  12 mars  kl.20.00  UPPSELT
Föstudagur  13. mars kl 21.30  UPPSELT
Laugardagur  14 mars  kl 21.30  UPPSELT
Föstudagur  20 mars kl 20.00  Aukasýning
Föstudagur  27 mars  kl 20.00  örfáir miðar

      Bakaraofninn - næstu sýningar

Sunnudagur  8. mars kl 13.00  UPPSELT
Sunnudagur  15 mars  kl 13.00 og kl 16.00 
Sunnudagur  22 mars  kl 13.00 og kl 16.00
Sunnudagur  29 mars  kl 13.00  

 Frosti  í Harmageddon

“Ótrúlega skemmtileg”
  Hlín Agnarsdóttir í Djöflaeyjunni

“Ég vona að sem allra flestir, ungir sem gamlir, kvenbörn og karlbörn 
fái að njóta þessarar sýningar”
  Silja Aðalsteinsdóttir Tímarit Máls og Menningar
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Stjórnarflokkarnir fá næstum alla 
fjárstyrki sjávarútvegsfyrirtækja
Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn fengu á bilinu 90- 95 prósent af 
öllum styrkjum fyrirtækja í sjávarútvegi til stjórnmálaflokka á síðasta kjörtíma 
bili, 2009-2013. Þetta sýnir yfirferð um uppgjör stjórnmálaflokkanna sem send 
hafa verið til Ríkisendurskoðunar. Fram kemur í uppgjöri fyrir kosningaárið 
2013 að þá fengur Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur hvor um sig 7 
milljónir króna frá sjávarútvegsfyrirtækjum. Á kjörtímabilinu í heild fengu 
flokkarnir samanlagt 54 milljónir, Sjálfstæðisflokkurinn mest. Athygli vekur að 
um þrjátíu fyrirtæki sem styrktu flokkana tvo fá úthlutað um 75 prósentum af 
öllum kvóta á Íslandsmiðum og ætla má að séu helstu greiðendur veiðigjalda. 
Samkvæmt lögum um fjármál stjórn-
málastarfsemi þurfa flokkar og fram-
bjóðendur að upplýsa um alla styrki frá 
lögaðilum. Auk þess má hver og einn 
ekki styrkja stjórnmálaflokk eða stjórn-
málamann um meira en 400 þúsund 
krónur. Þar segir einnig að telja skuli 
saman framlög tengdra aðila. 

Þegar litið er yfir framlög lögaðila 
til Sjálfstæðisflokksins, Framsóknar-
flokksins, Samfylkingarinnar og Vinstri 
grænna á árunum 2009 til 2012, sést 
að fyrirtæki í sjávarútvegi hafa greitt 
flokkunum samtals ríflega 40 milljónir 
króna í styrki. 

Áberandi lang minnsta framlagið 
úr þesum geira fékk Vinstrihreyfingin 
grænt framboð. Framan af kjörtímabil-
inu hafði hún fengið hálfa milljón króna 
samtals, en svo bættist við 250 þúsund 
króna styrkur frá Samherja á árinu 2013. 

Samfykingin fékk innan við fjórar 
milljónir í svona styrki á kjörtímabilinu. 
Björt framtíð fékk nokkra styrki fyrir 
síðustu kosningar, innan við milljón 
króna. 

Núverandi stjórnarflokkar eru í 
annarri deild en þessir. Sjálfstæðiss-
flokkurinn þáði 34 milljónir króna 
frá sjávarútvegsfyrirtækjum á síðasta 
kjörtímabili, þar af samtals 7 milljónir 
á kosningaárinu 2013. Framlögin til 
Framsóknarfloksins námu samtals um 
20 milljónum á kjörtímabilinu í heild, 
en þar af duttu sjö í kassann 2013. Nú-
verandi stjórnarflokkar hafa því fengið 
því sem næst allan fjárstuðning sem 
fyrirtæki í sjávarútvegi veita til stjórn-
málastarfs. 

Framsókn
Reykjavík vikublað fór fyrir nokkrum 
mánuðum nokkuð rækilega yfir fram-
lög einstakra fyrirtækja til flokkanna. 
Sú úttekt tók til áranna 2009 til 2012, 
en uppgjör flokkanna fyrir 2013 höfðu 
þá ekki verið birt. 

Þegar framlög til Framsóknarflokks-
ins 2009-2012 eru könnuð nánar má 
sjá að helstu styrktaraðilar flokksins 
í sjávarútvegi eru í hópi kvótamestu 
útgerða landsins. Nefna má Brim, Ís-

félag Vestmannaeyja, Vinnslustöðina 
í Vestmannaeyjum, Samherja, Síldar-
vinnsluna, Hraðfrystihúsið Gunnvör, 
Þorbjörn og Vísi í Grindavík og HB-
-Granda. Einnig eru þarna félög líkt og 
Hvalur hf. en félagið átti á tímabilinu 
stóran hlut í HB-Granda, auk Kaupfé-
lags Skagfirðinga sem hér er talið með, 
enda á kaupfélagið Fisk Seafood að öllu 
leyti. 

Sjálfstæðisflokkur
Sömu fyrirtæki eru áberandi meðal 
þeirra sem styrktu Sjálfstæðisflokkinn 
framan af kjörtímabilinu. Flokkurinn 
fékk 34 milljónir króna í heild, en 27 
milljónir hafði hann fengið á árabilinu 
2009-2012. Algengt var að sjávarútvegs-
fyrirtækin létu flokkinn fá hámarksupp-
hæð stjórnmálastyrkja sem völ er ár, 400 
þúsund krónur. 

Brim styrkti flokkinn um 1,5 millj-
ónir á tímabilinu, eins og Samherji , 
HB Grandi og Gjöfur ehf. Hraðfrysti-
húsið Gunnvör lét flokknum í té svipaða 
upphæð, eins gerði Ísfélag Vestmanna-
eyja. Einnig voru mörg fyrirtæki sem 
létu flokknum í té um milljón króna 
á tímabilinu 2009-12, líkt og Þorbjörn 
í Grindavík, Vinnslustöðin í Eyjum, 
Kaupfélag Skagfirðinga. 

Tengdir aðilar
Athygli vekur að fyrirtæki sem tengjast 
mjög innbyrðis hafa styrkt núverandi 
stjórnarflokka dyggilega. 

Nefna má tengsl Samherja og Síldar-
vinnslunnar, en á síðast kjörtímabili 
urðu ýmsar breytingar á eignarhaldi 
útgerða. Þannig eignaðist Samherji 
ráðandi hlut í síðarnefnda fyrirtæk-
inu. Síldarvinnslunni tengist svo aftur 
sjávarútvegsfyrirtækið Gjögur sem á þar 
stóran hlut. Þessi þrjú félög styrktu Sjálf-
stæðisflokkin um samtals eina milljón 
króna árið 2012. Síðar keyptu þessir 
aðilar kvóta Stálskipa í Hafnarfirði. 

Þá hefur Hvalur hf. verið stór hluthafi 
í Vogun, sem hefur átt 40 prósenta hlut í 
HB Granda. Bæði Hvalur og HB Grandi 
styrktu Sjálfstæðisflokkinn um 6-800 
þúsund krónur samanlagt á hverju 
þessara fjögurra ára. 

Sterk tengsl eru milli félaganna 
Brims, KG Fiskverkunar og Vinnslu-
stöðvarinnar í Vestmannaeyjum. 
Bræðurnir Guðmundur Kristjánsson, 
gjarnan kenndur við Brim, og Hjálmar 
Þór Kristjánsson, eru hér að baki. 
Hjálmar á KG fiskverkun. Saman eiga 
þeir Brim og hátt í fimmtungshlut í 
Vinnslustöðinni í gegnum félagið Stillu. 

Séu framlög þessara félaga tekin saman, 
má sjá að Brim og Vinnslustöðin styrktu 
Sjálfstæðsflokkinn um 600 þúsund bæði 
árin 2012 og 2011, um samtals 800 þús-
und árið 2010 og félögin þrjú, KG, Brim 
og Vinnslustöðin um samtals 800 þús-
und krónur árið 2009. 

Þessi fyrirtæki virðast þó ekki falla 
undir ákvæði laganna um tengda að-
ila. Að minnsta kosti hefur ekki frést 
af athugasemdum vegna samanlagðra 
styrkja frá þeim. 

Greiðendur veiðigjalda
Þegar farið er yfir lista yfir greiðendur 
styrkja má jafnframt sjá, með saman-
burði við lista Fiskistofu yfir þau fyr-
irtæki sem mestan fá kvótann, að þau 
eru gjarnan í hópi þeirra sem styrktu 
núverandi stjórnarflokka. Samantekt 
Reykjavíkur vikublaðs leiðir í ljós að fyr-
irtækin sem styrktu flokkana á síðasta 
kjörtímabili fá samanlagt úthlutað um 
75 prósentum af öllum kvóta á Íslands-
miðum. Ætla má að þessi fyrirtæki séu 
helstu greiðendur veiðigjalda.

Útgerðir sem samanlagt fá um 75 prósent af kvótanum úthlutað gáfu núver-
andi stjórnarflokkum peninga.
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Bestur á Bretlandseyjum
Á þessum síðum hefur nokkrum sinnum verið fjallað um matarmarkaði. 
Búrið stendur nokkrum sinnum á ári fyrir frábærum matarmarkaði í 
Hörpunni og víða um land horfir fólk til þeirrar fyrirmyndar, sem og allra 
hinna sjálfsprotnu markaðana um landið, og vill gera betur. Umræða um 
varanlegan matarmarkað í Reykjavík skýtur reglulega upp kollinum. Nú 
síðast vegna skemmtilegra hugmynda um matarmarkað við Hlemm sem 
sagt var frá á þessum síðum. 

Fyrirmyndirnar eru til
Því miður virðist umræðan um matar-
markað í Reykjavík oftast lognast út af 
jafnharðan þegar hún rís. Kannski er 
ástæðan sú að við Íslendingar skiljum 
ekki til fullnustu hversu dýrmætur 
geimsteinn slíkur markaður getur orðið 
í menningunni. Kannski skiljum við 
það ekki, af því við höfum ekki séð 
almennilega markaði nema kannski í 
löndum þar sem veðurfar er mildara 
og hlýrra. Allt of margir markaðir 
sem hér hafa verið haldnir eru upp-

fullir af vörum sem ekki eiga heima 
þar og stefnuleysi varðandi vöruval og 
umgjörð. Matarmarkaður Búrsins og 
Krás í Fógetagarðinum eru meðal fárra 
undantekninga. Enda er sá markaður 
vinsæll og vel sóttur. Við getum hins 
vegar litið okkur nær og fundið frá-
bærar fyrirmyndir á Bretlandseyjum, 
þar sem mikil hefð er fyrir alls kyns 
mörkuðum. 

Gullmoli í grámyglu
Matarblaðamaður brá nýlega undir sig 

betri fætinum og heimsótti Norður Ír-
land, eitt afskiptasta horn Bretlands. 
Höfuðstaðurinn Belfast hefur í hugum 
margra heldur neikvæða ímynd. Þar er 
að finna sprengdasta hótel Evrópu (var 
mest sprengda hótel í heimi þar til hótel 
í Bagdad vann þennan vafasama titil). 
Í borginni var Titanic líka smíðað – 
skipið sem átti að vera ósökkvandi. En 
Belfast var þó lengst framan af verslun-
arstaður og þrátt fyrir iðnbyldingu og 
borgarastyrjöld logar enn glatt í þeim 

glæðum. Helsti markaður borgarinnar 
er kenndur við heilagan Georg. Hann 
er alger gullmoli. 

Hefð sem lifir
Markaðurinn er í fallegri byggingu sem 
reist var árið 1890 á stað þar sem fólk 
hafði áður stundað viðskipti í mörg 
hundruð ár, en borgin fékk kaup-
staðarréttindi árið 1613. Gott ef vík-
ingar versluðu ekki líka þarna á sínum 
tíma, enda stendur Belfast við árósa. 
Þessi langa saga hjálpar auðvitað til 
en það er hins vegar margt annað sem 
skilur þennan markað frá svo mörgum 
öðrum. T.d. fær ekki hver sem er að 
versla þar með vörur. Þarna er ein-
göngu hægt að kaupa mat, matvæli, 
antik, list eða hönnun – svona í grófum 
dráttum. Þarna er varla að finna fjölda-
framleiddar plastvörur eða þvíumlíkt. 
Þetta gefur markaðnum einstakt yf-
irbragð. 

Einstök stemming
Hér á síðunni er að finna nokkrar 
myndir frá markaði heilags Georgs í 
Blefast. Þær sýna vonandi þá skemmti-
legu stemmingu sem þar ríkir um 
hverja helgi. Þrátt fyrir fáeina ferða-
menn eru flestir viðskiptavinir heima-
menn, ungir, gamlir, einstaklingar og 
fjölskyldur. Fólk fær sér í gogginn 
(matarblaðamaður smakkaði frábæran 
hamborgara með írskum blóðbúðingi), 
kaupir í matinn og skoðar hvað lista- og 
handverksfólk hefur upp á að bjóða. 
Þarna er bás sem selur gamla skart-
gripi og annar sem selur notaða kjóla. 
Dragdrottningar borgarinnar mæta á 
hverjum laugardegi og birgja sig upp og 
blanda geði við bændur, veitingamenn 
og aðra Belfastbúa. 

Fyrirmynd fyrir okkur
Það væri ekki úr vegi að við Íslendingar 
litum til þeirrar hugmyndafræði sem 
liggur að baki vinsældum þessa rót-
gróna markaðar. Hann er til fyrir-
myndar á allan hátt og undirritaður 
hefur sjaldan upplifað jafn skemmti-
lega og ekta markaðsstemmingu. 
Svo skemmir auðvitað ekki fyrir að 
markaður heilags Georgs í Belfast var 
valin besti stóri innandyra markaður 
á Bretlandseyjum í fyrra. Ef matar-
áhugamenn, smáframleiðendur, sam-
tök bænda, ferðamálafrömuðir, borgin 
eða sveitastjórnarmenn á suðvestur-
horninu vilja finna góða fyrirmynd að 
matarmarkaði – þá þarf ekki að leita 
lengra. Og, já, það er oft rigning og 
skítaveður á Norður Írlandi. Af hverju 
ekki að leita fanga og fyrirmynda í því 
besta sem gert er í nágrannaríkjunum 
– svona til tilbreytingar.
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MATARSÍÐA SVAVARS

Svavar Halldórsson

Bílaverkstæði

Varahlutaverslun

SmurstöðSmurstöð

Dekkjaverkstæði

Bremsur,

spindilkúlur,

stýrisendar,

o.fl., o.fl.

Allar gerðir
bætiefna fyrir

vél, drif
og gírkassa

www.bilaattan.is

Allt á einum stað

 Göldrótt súpa og 
gómsætur humar 

Eyrarbraut 3, Stokkseyri · Sími: 483 1550 
info@fjorubordid.is · www.fjorubordid.is

Matarblaðaður var á staðnum.



Markvisst markaðsnám
Viðskiptafræði með áherslu á markaðssamskipti er námslína sem var 
skipulagt af Háskólanum á Bifröst, Sambandi íslenskra auglýsinga-
stofa og ÍMARK. Um er að ræða sérhæft viðskiptanám, sérsniðið að 
þörfum þeirra sem vilja auka við menntun, þekkingu og hæfni á 
sviði markaðsfræða.

Kynntu þér málið á bifrost.is

Miðlun og almannatengsl er ný tegund af námi hér á landi sem 
miðar að því að búa nemendur undir þátttöku á vinnumarkað sem 
gerir sífellt ríkari kröfur um þekkingu og fagleg vinnubrögð er lúta að 
samskiptum við fjölmiðla, fyrirtæki, stofnanir og einstaklinga.

BS í viðskipafræði með áherslu á markaðssamskipti BA í miðlun og almannatengslum

5 200 600

þjónusta þér í hag

Vagnhöfða 5  -  110 Reykjavík  ::  Sími 5 200 600 - kvikk@kvikk.is - www.kvikk.is

Kvikk þjónustan sérhæfir sig í pústþjónustu fyrir flestar gerðir bifreiða. 
Um er að ræða viðgerðir og smíði auk þess sem við flytjum inn pústkerfi á góðu verði.

Einnig sinnum við öðrum þáttum bifreiðaviðgerða s.s. bremsuviðgerðum, 
undirvagnaviðgerðum, stýrisgangi og fjöðrunarbúnaði

Við leggjum metnað okkar í vandaða þjónustu á góðu verði svo hagkvæmt verði að leita til okkar.

Við eigum fyrirliggjandi pústkerfi í 
flestar tegundir bifreiða!
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Einkarekið Apótek
Lágt lyfjaverð - góð þjónusta

Fyrirtæki
húsFélög

Við gerum tilboð í reglubundna ræstingu 
ykkur að kostnaðarlausu.sími 89 89 566

 www.þrif.is / www.thrif.net / netfang: thrif@centrum.is

Fyrirtæki
húsFélög

Við gerum tilboð í reglubundna ræstingu 
ykkur að kostnaðarlausu.sími 89 89 566

 www.þrif.is / www.thrif.net / netfang: thrif@centrum.is

Fyrirtæki
húsFélög

Við gerum tilboð í reglubundna ræstingu 
ykkur að kostnaðarlausu.sími 89 89 566

 www.þrif.is / www.thrif.net / netfang: thrif@centrum.is

Bjóðum sérhæfða þjónustu fyrir
íbúðir sem eru í útleigu fyrir túrista.

Sesselja Traustadóttir, Hjólafærni á Íslandi.
Hjólandi í vetrarfærð: 

Pollýanna langeyg eftir betri tíð
Flestir tengja hjólreiðar við sumar og sól. En þeim 

fjölgar árlega sem velja að glíma við vetur konung 
og fara áfram leiða sinna á reiðhjóli. 

Það er ákveðinn lífsstíll að taka slíkri ögrun. Flestir 
sem gera sig klára í vetrarhjólreiðarnar eru með góð ljós 
á hjólunum sínum, nota gjarna sýnileikafatnað og setja 
nagladekk á hjólið. Einkum undir framdekkið, því það 
má ekki skrika til í beygjum. Auðvelt er að gúgla ítarlegar 
greinar um vetrarhjólreiðar til að lesa sig betur til um 
„réttu græjurnar“. 

Á veturna förum við hægar yfir á hjólinu. Borgaryfir-
völd hafa sett metnað sinn í að hreinsa þokkalega snjó af 
stígunum og þykir Reykjavíkurborg bera af í stígahreinsun 
á höfuðborgarsvæðinu. Verst virðist ganga að halda hreinu 

við umferðareyjar og þá gerir maður ráð fyrir því. Fyrir 
þá sem eru með tvídekkja aftanívagna getur þetta orðið 
frekar snúið. 

Fæst hjólaslys eru skráð í desember og janúar. Líklega 
bæði vegna þess að færri hjóla og að þeir sem hjóla, eru 
vanir umferð og kunna vel að stýra sínu ökutæki. 

Sjálf vel ég að eiga alltaf samgöngukort í strætó. Um leið 
og sú fjárfesting er komin í hús er valið um ólíka ferða-
máta þægilegra. Með botnlausum vetrarlægðum er snilld 
að geta hoppað í strætó hvenær sem hentar. Auk þess má 
taka hjólið með í strætó. 

En nú er þetta alveg að verða gott með vetrarfærðina. 
Pollýanna þarf líka að fá sólina sína og léttari færð. Þá er 
svo miklu skemmtilegra að hjóla.

Handritasýning verður opnuð í Aðalstræti: 

Fjögur handrit og fornbréf
21. mars verður opnuð sýning 

í Borgarsögusafni á hand-
ritum sem fengin eru að láni 

hjá Stofnun Árna Magnússonar í ís-
lenskum fræðum. Valin voru fjögur 
handrit og eitt fornbréf sem tengjast 
með einum eða öðrum hætti landnámi 
og sögu Reykjavíkur, segir í umfjöllun 
um sýninguna á vef Árnastofnunar. 
Textar handritanna eru Landnámabók, 
Íslendingabók, Kjalnesingasaga og 
Jónsbók en fornbréfið greinir frá sölu 
Reykjavíkur. Þannig tengist nýja sýn-
ingin Landnámssýningunni sem er á 

sama stað. Á sýningunni verður að auki 
margmiðlunarefni með ýmiss konar 
fróðleik sem gefur sýningargestum 
annars konar innsýn í efnið. Gabríela 
Friðriksdóttir hannaði sýninguna. 

Öldungaráð hefur störf
Fyrsti fundur Öldungaráðs 

Reykjavíkur var haldinn nú í vik-
unni. Ráðið hóf störf 11. mars. 

Öldungaráðið á að veita nefndum og 
ráðum Reykjavíkurborgar ráð um mál-
efni og hagsmuni borgarbúa sem eru 
67 ára og eldri. 

Ráðið hyggst stuðla að upplýsinga-
gjöf og samstarfi Reykjavíkurborgar 
við hagsmunasamtök hópsins, móta 
stefnu og gera tillögur til borgarráðs 
sem varðar verksvið þess. 

Fimm skipa Öldungaráðið og eru 
fimm til vara. Guðrún Ágústsdóttir er 
formaður ráðsins en hún og Kjartan 
Magnússon eru skipuð af borgarstjórn, 
fulltrúar frá Félagi eldri borgara eru 
Þórunn H. Sveinbjörnsdóttir og Hrafn 
Magnússon og að lokum situr Sveinn 
Grétar Jónsson í ráðinu fyrir Sam-
tök aldraðra. Starfsmenn ráðsins eru 

Anna Kristinsdóttir mannréttindastjóri 
Reykjavíkurborgar og Jóna Vigdís 
Kristinsdóttir verkefnastjóri á mann-
réttindaskrifstofu. 

Varamenn ráðsins eru Helga Kristín 
Hjörvar, Áslaug Friðriksdóttir, Bryn-
dís Hagan, Brynjólfur I. Sigurðsson og 
Ingólfur Antonsson. 

Pollýönnur bregða á leik í vetrarfærðinni.  Mynd - CSF

Grunnskólanemendur og fleiri geta 
í tengslum við sýninguna fræðst um 
hvernig handritin urðu til.



sfs.is   

Skörtum skeggi 
í Mottumars
Þriðji hver karlmaður getur  búist 
við að greinast með krabbamein. 
Því fyrr sem krabbamein greinist, 
því meiri líkur eru á lækningu. 

Í mars notum við mottuna til 
að minna á að skipuleg leit að 
krabbameini bjargar mannslífum.

Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi hvetja 
sjávarútvegsfyrirtæki og aðra sem vilja 
sýna málefninu stuðning með því að 

safna yfirvaraskeggi og setja mottu á 
skip sín og starfsstöðvar. 



Smiðjuvegur 11, 200 Kópavogur, sími 571 3770
GSM 860 4460, tt@taekjataekni.is

Allt fyrir sauna- 
og blautgufu

Auglýsingar: 578 1190 & auglysingar@fotspor.is | Ritstjórn: 659-3442 & ingimarkarlhelgason@gmail.com

VI
KU

BL
AÐREYKJAVÍK

14. Mars 2015 • 10. tölublað 6. árgangur

BAKSÍÐAN
Helga Lilja  
Bergmann
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Hræðslu- 
veðurfréttir
Bráðum hættum við að segja túristum 
brandarann um Grænland sem er ísi-
þakið og Ísland sem er svo grænt.

Persónulega þá held ég að umræðan 
um þetta slæma veður núna sé öll 
byggð á misskilningi, þ.e.a.s þetta hefur 
alltaf verið svona. Veturnir hafa alltaf 
verið svona, alltaf snjór, og linnulausir 
hríðarbyljir frá október fram í apríl. 
Páskahret er vel þekkt, páskarnir eru 
oft í lok apríl ekki satt?

En munurinn er sá að hér áður var 
ekki hægt að fylgjast með lægðunum 
“í beinni” á skjánum sem við erum 
stanslaust með fyrir framan okkur í 
einhverju snjöllu formi. Það voru ekki 
síendurteknar ógnvekjandi fréttir um 
yfirvofandi veðrabrigði. Maður tók 
bara því veðri sem að höndum bar 
hverju sinni, í stað þess að fylgjast með 
veðurhræðslufréttum og hokra inni 
vegna ótta við að fjúka út í buskann 
eða festa bílinn. 

Að festa bílinn og þurfa hjálp við að 
losa hann er orðið að martröð akandi 
fólks, mikil skömm sem því fylgir og 
niðrandi athugasemdir; “hlustar fólk 
ekki á veðurfréttir!!” Það er talað eins 
og allir sem fari út fyrir dyr í íslenskum 
stormi séu að stofna lífi sínu og annara í 
hættu, en svona án gríns, hefur einhver 
dáið vegna roks?

Ég fór út í stormi, svona stormi 
sem ekki á að fara út í, ég tók meira 
að segja strætó. Vissulega tók ferðin 
aðeins lengri tíma en venjulega því að 
strætisvagninn þurfti að bíða á meðan 
bílar voru losaðir úr snjósköflum, en 
svo komst strætó áfram og engum varð 
meint af.

Ég sé að núna kyngir niður snjó, best 
að fara í göngutúr, óþarfi að kalla út 
björgunarsveitina samt og ég kann að 
klæða mig vel.
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Reykjavík vikublað er dreift á öll heimili í Reykjavík í  50 þúsundum eintökum.


