
Nd. 71. Frumvarp til laga [65. mál]
um sjónvarpssendingar á fiskimiðin við landið.

Flm.: Karvel Pálmason, Lúðvík Jósepsson, Garðar Sigurðsson.

1. gr.
Ríkisstjórnin skal þegar láta gera áætlun um dreifingu sjónvarps fyrir fiski-

miðin við landið. Skal við það miðað að sæmileg sjónvarpsskilyrði náist á sem
flestum fiskimiðum við landið á næstu 4 árum.

Framkvæmdir skv. áætluninni hefjist tl árinu 1978.

2. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að taka lán til þessara framkvæmda.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Allt frá því að sjónvarpið tók til starfa hefur það gegnt miklu og mikilvægu

hlutverki meðal þjóðarinnar.
En þó vissulega hafi mikið áunnist í dreifingu sjónvarps um landsbyggðina, er

talsvert, sem á skortir að sjónvarpið nái til allra landsmanna, þar á meðal til þeirra
mörgu sjómanna, sem fiskveiðar stunda mikinn hluta úr árinu.

Flutningsmönnum er vissulega ljóst að víða er úrbóta þörf varðandi dreifingu
sjónvarps um hinar strjálu byggðir landsins og þörf á því að vinda bráðan hug
að verulegu átaki í þeim efnum.

Hinu ber ekki að leyna, að sjómenn hafa að verulegu leyti sérstöðu Í þessu
efni, því auk þess að vera afskiptir þeim nútímafjölmiðli sem sjónvarp er, þá er
starfi þeirra þannig háttað, að þeir eru langdvölum fjarri heimilum sinum og hafa



af þeirri ástæðu enn meiri þörf fyrir þessa sjálfsögðu þjónustu, þó á engan hátt
skuli dregið úr nauðsyn þess að aðrir þeir, sem af skiptir eru notkun þessa fjöl-
miðils, njóti hans sem fyrst.

Það er kunnara en frá þurfi að segja, að á sumum fiskimiðum við landið eru
fiskiskip svo tugum skiptir samtímis, með áhafnir, sem skipta hundruðum ein-
staklinga, og eru dæmi þess að fimm til sex hundruð sjómenn eru samtímis lang-
tímum saman á tiltölulega afmörkuðu veiðisvæði við landið.

Úti fyrir Vestfjörðum og Austfjörðum er slíku til að dreifa og væri því eðlilegt
að byrja framkvæmd áætlunar þeirrar, sem frv. þetta gerir ráð fyrir, á þeim fiski-
miðum.

Frv. þetta er flutt með það fyrir augum að hafist verði handa um úrbætur
og þeim lokið á næstu 4 árum, og gerir frv. ráð fyrir heimild ríkisstjórninni til
handa til lántöku vegna framkvæmdanna.

Það er skoðun flutningsmanna frv., að framkvæmdir þær, sem frv. gerir ráð
fyrir, séu svo nauðsynlegar og sjálfsagðar, að ekki verði lengur undan því vikist
að hrinda þeim í framkvæmd. Með því mundu að hluta viðurkennd í verki þau hin
fögru orð ráðandi manna þjóðarinnar við hin hátíðlegustu tækifæri um hetjur
hafsins.


