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Hjá Símanum starfar gott fólk 
sem veitir pr!"ilega #jónustu 

og leggur sig fram vi" a" hjálpa 
okkur kúnnunum. Og sjónvarps-
#jónusta Símans hefur a" minnsta 
kosti sé" til #ess a" ma"ur getur 
horft á alvöru-Taggart í danska 
sjónvarpinu á mi"vikudagskvöld-
um og alvöru tónlistar#ætti í 
norska sjónvarpinu á sunnudags-
kvöldum – og #ar fram eftir göt-
unum. Pr!"isfyrirtæki. En ætti 
kannski a"eins a" hugsa sinn gang 
hva" augl!singar var"ar?

Einu sinni var Síminn ríkis-
fyrirtæki. Ég veit ekki hva" hann 
er núna – einkafyrirtæki á fram-
færi ríkisins? Hann er a" minnsta 
kosti vafinn í bómull. Og hefur 
kannski #ess vegna ekki veitt #ví 
athygli a" nú er lengur ekki tími 
til a" bera sig borginmannlega. 
$a" er óvi"kunnanlegt a" láta 
baula á sig úr bómull.

Bómull: Síminn er eitt af #ess-
um Flokksfyrirtækjum Daví"s-
 tímans sem vi" kvöddum end-
anlega í fyrradag me" ræ"u 
mannsins sem kann ekki a" gúgla. 
$etta er einhvers konar ríkis-
fyrirtæki a" #ykjast vera einka-
fyrirtæki. Einokunarfyrirtæki 
í #ykjustusamkeppni. Fyrirtæki 
sem er meira og minna í áskrift 
hjá okkur #ó a" svo eigi a" heita 
a" málamyndasamkeppni ríki á 
símamarka"i. Og rukkar okkur 
um b!sna hátt gjald fyrir #jón-
ustu sem enginn veit hva" kostar 
fyrirtæki" í raun og veru. Mála-
myndasamkeppnin felst í #ví a" 
tvö önnur símafyrirtæki leitast 
vi" a" ná einhverri marka"shlut-
deild, og sökum #ess – eins og vi" 
#ekkjum svo vel – a" hinir svo-
köllu"u samkeppnisa"ilar bjó"a 
allir upp á sama ver"i" #á sn!st 
allt um ímynd, augl!singar, til-
raunir til a" #yrla upp ryki me" 
sláandi tilbo"um sem núllu" eru 

út einhvers sta"ar annars sta"ar.
Gott og vel. $etta #ekkjum vi". 

Svona er #etta. En er ekki samt 
ó#arfi a" hafa augl!singarnar 
frá #essu fyrirtæki alveg svona 
bjálfalegar? $a" er vissulega 
lei"inlegt a" horfa á lei"inlegt 
sjónvarpsefni en er nokku" lei"-
inlegra en lei"inleg sjónvarpsaug-
l!sing? $a" eina sem gæti veri" 
lei"inlegra en lei"inleg sjónvarps-
augl!sing  er lei"inleg augl!sing í 
anna" sinn. Um #ri"ja sinn er ekki 
a" ræ"a #ökk sé fjarst!ringunni.

Um hrí" hefur duni" á lands-
mönnum augl!sing sem er lang-
dregnari en Tarkovskí-mynd – án 
#ess a" gefa manni nokku" eins 
og #ær ger"u #ó ef ma"ur gaf 
sig #eim á vald. $ar má líta hóp 
manna sem á árunum gátu sér 
or" sem fréttamenn og fá nú a" 
endurlifa #á tí" á bla"amanna-
fundi #ar sem sá gó"i #jó"leik-
ari Hilmir Snær #rástagast á 
einhverju um síma#jónustu sem 
#ví mi"ur er ekki nokkur vegur 
a" muna #ví augl!singin er svo 
ævint!ralega lei"inleg. Og var 
víst ekki einu sinni satt. $etta er 
dæmiger" augl!sing frá dr!ldnu 
stórfyrirtæki: löng, búraleg og 
óhemju d!r. $a" er í sjálfu sér 
geysileg bjarts!ni hjá augl!s-
ingager"armönnunum a" ímynda 
sér æsilegan bla"amannafund 
sem hef"i a" geyma óvænt tí"-
indi um ver"lagningu síma#jón-

ustu á Íslandi #ví a" í #eim efnum 
er ævinlega bara ein frétt: #etta 
hækkar. Me"al annars til a" 
standa straum af svona augl!s-
ingum. 

Og #ó er #essi langa augl!s-
ing beinlínis gó" skemmtun fyrir 
alla fjölskylduna í samanbur"i vi" 
fruntaskapinn sem Síminn lætur 
sér sæma  a" bjó"a okkur upp á í 
útvarpi í tíma og ótíma, rétt eins 
og enn sé ári" 2006 og allir a" far-
ast úr frekju. $á #arf sá fíni #jó"-
lesari Gu"ni Kolbeinsson a" lesa 
upp ímynda"a sjónvarpsdagskrá 
me" öllu #ví efni sem #röngs!nir 
strákar á augl!singastofu geta 
ímynda" sér a" sé lei"inlegt á"ur 
en sá lestur er snarlega rofinn og 
okkur tilkynnt af rogginni röddu 
a" lei"inlegt sé a" horfa á lei"in-
legt sjónvarp en hins vegar bjó"i 
Síminn upp á Skjá-bíó. $ar sem 
vi" getum horft á amerískar bíó-
myndir. $egar hlusta" er eftir til-
skipunum Símans um #a" hva" sé 
lei"inlegt má heyra a" #a" eigi vi" 
um allt sem ekki sé amerísk bíó-
mynd. Grænlensk mynd, ha ha ha. 
Norsk mynd ha ha ha. Mynd um 
afrískan strák HA HA HA. 

Síminn gjörir heyrinkunnugt 
a" okkur beri a" lei"ast allt slíkt 
– okkur beri a" horfa á Batman. 
$ar sem listrænn hátindur felst í 
n!rri útfærslu á #eim endalausa 
bílaeltingaleik sem amerískar bíó-
myndir hafa nú veri" yfir #rjátíu 
ár. 

Um a" gera a" horfa á slíkt 
fram a" átján ára aldri, og sí"an 
af og til. Eftir #a" fer samt flesta 
a" langa a" fá meiri fregnir af 
mannlífinu og inns!n í sálirnar, 
jafnvel eitthva" til a" spegla sitt 
eigi" hlutskipti. Slíkt fáum vi" 
ekki síst me" #ví a" horfa á efni 
sem búi" er til í skringilegum 
og fjarlægum löndum á bor" vi" 
Grænland og Noreg – já og Ísland.
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Baula! úr bómull

UMRÆ!AN
Magnús Orri Schram skrifar um 
heilsu

Fer"a#jónusta getur gegnt lykilhlutverki 
vi" endurreisn atvinnulífsins okkar. 

Atvinnugreinin er atvinnu- og gjaldeyris-
skapandi. Hins vegar má búast vi" a" hef"-
bundin fer"a#jónusta sé í vörn á heimsvísu 
og #ví er mikilvægt a" Ísland breg"ist vi" 
me" einhverjum hætti. Innan fer"ageirans 
er horft til heilsutengdrar fer"a#jónustu. Almenning-
ur vir"ist sí"ur vilja spara vi" sig er kemur a" #ví a" 
sinna sjálfum sér, andlega sem líkamlega, hvort sem 
er til heilsubótar e"a í lækningaskyni. 

Ísland á mikla möguleika á #essu svi"i. Ímynd 
Íslands er nátengd hreinleika náttúru og matvæla, 
háum lífsgæ"um og gó"ri heilbrig"is#jónustu. Öll 
#essi hugtök eru mikilvæg í heilsutengdri fer"a-
#jónustu, #ar sem almenningur sækist eftir hollum 
lífsháttum, tengslum vi" náttúru og a" njóta fyrsta 
flokks #jónustu hvort sem er á spítölum e"a heilsu-
hælum. 

N!tum möguleika Íslands á svi"i heilsutengdr-
ar fer"a#jónustu. Margar áhugaver"ar hugmynd-
ir komu #ar fram um hvernig Ísland ætti a" sækja 
fram í #essum geira. Hópurinn Vatnavinir rakti #ar 

t.d. möguleika okkar vegna einstæ"rar ba"-
menningar sem nær allt frá Bláa lóninu til 
sundlauga og „villtra“ heitra lauga í náttúru 
landsins. Kjartan Ragnarsson, frumkvö"ull 
af Vesturlandi, kynnti #ar hugmynd sína a" 
„mi"aldabö"um“ vi" Deildartunguhver sem 
a" einhverju leyti bygg"i nálgun sína á fornri 
ba"menningu. $á kynnti Berglind Ásgeirs-
dóttir, rá"uneytisstjóri heilbrig"isrá"uneyt-
is, #á kosti sem íslenskt heilbrig"iskerfi b!r 
yfir og mætti n!ta til hagsbóta fyrir fer"a-
#jónustu í landinu. Ef vi" viljum byggja upp 

gott atvinnulíf á Íslandi #!"ir ekki fyrir okkur a" 
vera me" stórar skyndilausnir. Margir og fjölbreytt-
ir sprotar lei"a af sér miklu sterkari undirstö"u en 
ef atvinnulífi" #arf a" treysta á eina atvinnugrein og 
afur"aver" innan hennar. 

Umræ"an um heilsulandi" Ísland s!nir a" náttúra 
landsins getur gegnt lykilhlutverki vi" uppbyggingu 
atvinnulífs hér á landi. A" gæta a" náttúru lands-
ins og ímynd #ess er #annig stærsta hagsmuna-
mál #eirra sem vilja fjölga störfum á Íslandi. $a" 
er villandi nálgun a" setja fjölgun starfa og vernd-
un umhverfisins upp sem tvo andstæ"a póla í stjórn-
málaumræ"u. 

Höfundur er frambjó!andi á lista Samfylkingar-
innar í Su!vesturkjördæmi.

Heilsulandi! Ísland

MAGNÚS ORRI 
SCHRAM 

Afstæ#ur sannleikur
Daví" Oddsson $ótti spreng-
hlægilegur í ræ"ustól á landsfundi 
Sjálfstæ"isflokksins á laugardag. 
Se"labankastjórinn fyrrverandi 
saka"i me"al annars „verklausa 
minnihlutastjórnina“ sem nú er vi" 
völd um a" hafa $verbroti" allar 
skrá"ar og óskrá"ar reglur og biti" 
höfu"i" af skömminni me" $ví 
a" rá"a norskan lausamann úr 
Verkamannaflokknum sem 
eftirmann sinn í bankanum, 
mann „sem ekki nokkur 
ma"ur haf"i heyrt minnst á. 
Ekki einu sinni Google 
sem $ekkir $ó marga“, 
og uppskar hláturrokur 
a" launum.

Sé nafninu Svein 

Harald Øygard slegi" upp í té"u 
leitarkerfi koma upp 17.800 ni"ur-
stö"ur, og lítur $ví út fyrir a" norski 
lausama"urinn og Google séu í 
nánara sambandi en Daví" hélt fram. 
Au"vita" er gó"ra uppistandara si"ur 
a" láta sannleikann ekki flækjast fyrir 
gó"ri sögu, og $a" veit Daví". En í 
kjölfari" hafa einhverjir velt $ví fyrir 
sér hva" fleira Daví" hefur sagt ósatt 
um sí"ustu mánu"i.

Pappírs-Dabbi
Í ræ"u sinni vék Daví" einnig 
or"um sínum a" sk%rslu 

endurreisnarnefndar 
flokksins, sem hann 
sag"i hrákasmí"i. Hann 
sag"ist líka sjá eftir $eim 
trjágró"ri sem nota"ur var 
í a" prenta sk%rsluna. Í 

ljósi $essara óvæntu náttúruvernd-
arsjónarmi"a velta gárungarnir fyrir 
sér hvort Daví" sjái jafnmiki" eftir 
gró"rinum sem fór í a" prenta öll 
$au óteljandi minnisblö" og sk%rslur 
sem Daví" hefur vísa" í a" undan-
förnu, pappír sem vir"ist ekki vera til 
nema í kolli hans sjálfs.

Klappedí klapp
Hva" sem ö"ru lí"ur má ljóst vera 
a" Daví" Oddsson er langt $ví frá 
hættur afskiptum af $jó"málum. 
Enda ekki nema von $egar hann, 

sem óbreyttur flokksma"-
ur, fær betri vi"tökur vi" 

ræ"um sínum en forystu-
menn flokksins. Og $a" fyrir 

ræ"u sem fæstir flokksmanna 
virtust vera sammála.
 kjartan@frettabladid.is

GU!MUNDUR ANDRI THORSSON

Í DAG | Augl!singar Símans

Ein helsta ástæ"a #ess hversu vel einelti #reifst lengi í 
skólum og á vinnustö"um er sú tilhneiging, ekki bara 
fjöldans heldur einnig #eirra sem me" valdi" fara, a" 
leggjast á sveif me" hinum sterkari í sta" #ess a" snú-
ast til varnar fyrir #ann sem á undir högg a" sækja.

Sem betur fer hefur or"i" vakning á #essu svi"i og í #a" 
minnsta má vona a" einelti #rífist ekki me" sama hætti og var 
bara fyrir fáeinum árum og a" áfram muni úr #ví draga.

$eir sem stjórna skólum og leikskólum eru sem betur fer all-
flestir vakandi fyrir #ví hlutverki sínu a" standa vör" um #á 
einstaklinga sem #eim hefur veri" trúa" fyrir. $ó eru á #essu 
undantekningar sem birst hafa dæmi um sí"ustu vikur. 

Á dögunum virtist leikskólastjóri í Reykjavík telja a" hlut-
verk hans væri fremur a" standa vör" um réttindi og kjör 
starfsmanns síns en barns, nemanda vi" leikskólann, sem #essi 
starfsma"ur haf"i slegi" til, jafnvel oftar en einu sinni. Leik-
skólastjórinn fékk stu"ning baklands síns, Leikskólasvi"s borg-
arinnar. $a" var ekki fyrr en máli" komst á bor" borgarstjór-
ans í Reykjavík a" starfsma"urinn var leystur frá störfum, a" 
hagsmunir og öryggi leikskólabarnsins voru haf"ir í fyrirrúmi 
en ekki kjaramál starfsmannsins brotlega.

Í framhaldsskóla á Su"urlandi var 16 ára piltur barinn af 
skólabræ"rum sínum í upphafi árs. Sömu gerendur voru n!lega 
dæmdir fyrir líkamsárás á annan pilt. Ofbeldismennirnir tveir 
stunda enn nám vi" skólann. Enn er taumur hins sterkari dreg-
inn og aftur fær skólastjórinn stu"ning baklandsins, í #essu 
tilviki menntamálará"uneytisins. Og #a" er ekki fyrr en máli" 
er komi" á bor" rá"herrans sjálfs a" skólastjórinn er hvattur til 
a" endursko"a ákvör"un sína.

Í sí"ustu viku var framhaldsskólakennari dæmdur fyrir a" 
hafa haft í fórum sínum barnaklám. Eftir a" dómur var fallinn 
mætti kennarinn til sinna starfa eins og ekkert hef"i í skorist. 
A" vísu beindist ofbeldi" sem kennarinn var dæmdur fyrir ekki 
a" nemendunum hans beint. Ljóst hl!tur #ó a" vera a" aldrei á 
a" bjó"a táningum upp á kennslu manns sem haldinn er barna-
girnd. $ví hef"i ma"urinn vitanlega átt a" víkja úr starfi sínu 
um lei" og rannsókn hófst.

Skilabo"in sem framannefndir skólastjórnendur senda nem-
endum sínum er a" ofbeldi sé li"i" innan skólans, a" liti" sé á 
#a" sem tiltölulega léttvæga yfirsjón a" leggja hendur á barn, 
a" ganga í skrokk á unglingi og horfa á klámfengnar myndir 
af börnum; a" nemendurnir beri sjálfir ábyrg" á #ví a" verjast 
ofbeldinu en skólinn gegni #ar ekki hlutverki. 

Ekki má gleyma #ví a" allir eiga rétt á uppreisn æru og a" 
bæta fyrir brot sín. $a" ver"ur #ó a" gerast á ö"rum sta" og á 
ö"rum tíma.

Sem betur fer eru langflestir skólastjórnendur á öllum skóla-
stigum algerlega me"vita"ir um ábyrg" sína gagnvart skjól-
stæ"ingum sínum, nemendunum. Hér er um undantekninga-
dæmi a" ræ"a. $etta eru #ó undantekningar sem aldrei ættu 
a" eiga sér sta". 

Ábyrg" á börnum og ungmennum má ekki breg"ast.

Sá er hlífa skyldi
STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR SKRIFAR


