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Fréttastöðin Al Jazeera er fyrsta arabíska stöðin sem sendir út fréttir 

allan sólarhringinn. Hún er ein vinsælasta og umdeildasta fréttastöðin í 

Mið-Austurlöndum, en hefur janframt valdið miklum usla meðal 

vestrænna þjóða. Systurstöð hennar, Al Jazeera English, er fyrsta 

arabíska sjónvarpsstöðin sem sendir út á ensku allan sólarhringinn. 

Megin markmið ritgerðarinnar er að varpa ljósi á það af hverju emírinn 

af Katar lét stofna Al Jazeera. Einnig hvort fjárframlög hans og 

ríkisstjórnarinnar til stöðvarinnar hafi áhrif á ritstjórnarlegt sjálfstæði 

hennar. Til að svara þessum spurningum er gerð grein fyrir stöðvunum 

og starfsemi þeirra, en lögð er meiri áhersla á Al Jazeera á arabísku. 

Umfjöllun ritgerðinnar gefur til kynna að á fyrstu árum Al Jazeera hafi 

stöðin starfað að mestu leyti án afskipta stjórnvalda í Katar en allt 

bendi hins vegar til þess að undanförnu að þetta sé að breytast. 

Starfsmenn stöðvarinnar hafa til dæmis fengið skipun um að gera 

ekkert sem gæti skapraunað stjórnvöldum í Sádi-Arabíu. Líklegt er að 

emírinn hafi látið stofna stöðina með fleiri en einn tilgang í huga. 

Ýmislegt bendir til þess að hún hafi meðal annars vakið athygli á 

Katar, haft jákvæð áhrif annars vegar á ímynd Katars á 

alþjóðavettvangi og hins vegar á ríkiserindrekstur stjórnvalda í Katar.   
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1. Sjónvarpsmiðlar í Mið-Austurlöndum 

Vald ríkja eða samfélaga yfir fjölmiðlum er að hluta til háð því hversu auðvelt er að beita því 

(McQuail, 2005). Þeim fjölmiðlum er mest stjórnað sem er hvað auðveldast að fylgjast með 

dreifingu hjá. Á þetta einna helst við miðstýrðar ríkissjónvarps- og -útvarpsútsendingar. Erfiðara 

er hins vegar að fylgjast með eða stjórna bókum og prentmiðlum. Ein afleiðingin af nýrri tækni 

sem stuðlar að auknu frelsi er erfiðleikarnir við það að halda óvelkomnum erlendum boðskiptum 

frá. Þrátt fyrir að ný tækni virðist almennt ýta undir frelsi boðskipta þá segir McQuail að ekki 

megi vanmeta áframhaldandi styrk stofnanavalds, þar á meðal markaðarins.  

Flestar sjónvarpsstöðvar í arabalöndunum voru í eigu ríkisins fram á 10. áratug 20. 

aldarinnar (Al-Bab, e.d.). Þeim var stjórnað með harðri hendi. Arabískir fjölmiðlar einkenndust 

þá af lóðréttu flæði upplýsinga (Al-Jassem, 2006). Upplýsingar fóru þá frá stjórnendum landanna 

til þeirra sem var stjórnað. Markmiðið var að láta almenning styðja stefnu ríkjanna. Lítið var um 

boðskipti á arabísku á þessum tíma (Hachten og Scotton, 2007). Í gegnum 20. öldina voru 

sjónvarpsáhorfendur vandir á útsendingar sem voru mikið ritskoðaðar og stjórnað af ríkisvaldinu.  

Fjölmiðlaumhverfið tók miklum breytingum í ágúst 1990 þegar Írak réðst inn í Kuwait 

(Al-Jassem, 2006). Árásin var vendipunktur hjá arabískum fjölmiðlum, og þá sérstaklega hjá 

sjónvarpsmiðlum. Sjónvarpið hafði miklu hlutverki að gegna á þessum tíma og var CNN í 

hlutverki upplýsingagjafans. Nokkrar af opinberu arabísku sjónvarpsstöðvunum tengdu 

útsendingar sínar við CNN, bæði fyrir og eftir innrásina. Þetta greiddi götu mikilla breytinga sem 

hófust meðal arabískra fjölmiðla þegar fyrsta arabíska gervihnattastöðin kom til sögunnar, The 

Middle East Broadcasting Center (MBC).  

Fjölmiðla sem eru bæði í eigu ríkisstjórna og stjórnað af þeim er enn að finna meðal 

arabalandanna en þeim fór ört fækkandi í lok 20. aldarinnar með tilkomu 

gervihnattasjónvarpsstöðva (Al-Bab, e.d.). Fjölmiðlaumhverfi Mið-Austurlanda tók síðan 

stakkaskiptum þegar Al Jazeera hóf útsendingar árið 1996 (Hachten og Scotton, 2007). Al 

Jazeera var fyrsta arabíska stöðin til þess að bjóða upp á umfjallanir í beinni útsendingu og senda 

fréttamenn á staði sem áður hafði verið óhugsandi, eins og til Ísraels. Spjallþættir stöðvarinnar 

voru einnig nýjung meðal arabalandanna, þar sem málefni eru skoðuð út frá fleiri en einu 

sjónarhorni. Umræðuefni þáttanna hafa oft verið um hluti eða málefni sem áður höfðu verið 
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álitin bönnuð. Al Jazeera er bæði vinsælasta og umdeildasta stöðin í Mið-Austurlöndum 

(Qusaibaty, 2006). Hún hefur einnig valdið miklum usla á Vesturlöndum. 

Höfuðstöðvar Al Jazeera eru í Doha í olíuríkinu Katar. Upphafsmaður stöðvarinnar er 

emírinn í Katar, Hamad bin Khalifa Al Thani en hann lagði til 137 milljónir bandaríkjadala til að 

koma henni á fót (Qusaibaty, 2006). Þessi upphæð átti að tryggja rekstur stöðvarinnar fyrstu árin 

en hún átti að vera orðin fjárhagslega sjálfstæð eftir það. Al Jazeera er hins vegar enn 

fjármögnuð af ríkinu. Árið 2006 var byrjað með enska útgáfu Al Jazeera en það var fyrsta 

fréttastöðin á ensku sem var með höfuðstöðvar í Mið-Austurlöndum.  

Með tilkomu gervihnattastöðva stóðu arabískar ríkisstjórnir frammi fyrir fordæmalausri 

ögrun, þar sem svo auðvelt er að ná útsendingum stöðvanna (Al-Jassem, 2006). Þar með fékk 

arabískur almenningur opinn aðgang að upplýsingum. Stjórnirnar tóku á þessu vandamáli á 

mismunandi hátt. Sumar litu í hina áttina og bönnuðu almenningi ekki að eiga gervihnattadiska. 

Þessi háttur var meðal annars hafður á í Sameinuðu arabísku furstadæmunum og Kuwait. Í 

öðrum ríkjum, eins og Írak og Sádi-Arabíu, var hins vegar bannað að nota gervihnattadiska.  

Í dag er hins vegar aðgangur að gervihnattastöðvum orðinn frekar sjálfsagður hlutur í 

mörgum arabaríkjunum (Sakr, 2007). Fjöldi gervihnattastöðva hefur stóraukist á síðustu árum og 

voru þær orðnar yfir 200 talsins á arabísku vorið 2008 (Weinberg, 2008). Flestar þeirra eru í 

einkaeigu sem þýðir það að ríki hafa takmarkað vald yfir því hvað íbúar geta horft á (Saleh, 

2008). Gervihnattastöðvar eru nú orðnar helsti upplýsingamiðillinn fyrir Mið-Austurlönd og 

Norður-Afríku (Weinberg, 2008). Fæstar af stöðvunum hafa sloppið að fullu við tengsl við 

ríkisstjórnir sínar en nokkrum hefur tekist að komast undan þeirri ströngu ritskoðun sem hefur 

einkennt sögu þessara landa.  

Arabískir fjölmiðlar eru frjálsari og valdameiri í dag en þeir hafa nokkru sinni verið 

(Felton, Ginges og Pintak, 2008). Gervihnattadiskum hefur fjölgað mikið á síðustu árum (Miles, 

2005). Þeir eru nú orðnir svo algengir að þegar snauðir Eyðimerkur-Bedúínar gifta sig fá þeir 

ekki lengur skartgripi að gjöf heldur gervihnattadisk, til að nýgifta parið geti horft á fréttirnar 

(Miles, 2005). Tjöld Bedúína í eyðimörkinni sjást því ósjaldan með gervihnattadisk á toppnum. 

Fjölgun gervihnattadiska hefur gert það að verkum að það er erfiðara að stjórna því sem 

sýnt er í sjónvarpi (The Economist, 2008). Ríkisstjórnum tekst stöðugt að finna nýjar leiðir til að 

þagga niður í gagnrýnisröddum, þrátt fyrir að þeir fjölmiðlar blómstri sem hreyfa við því sem eitt 

sinn var óhrekjandi ríkiseinokun á flæði frétta, eins og internetblogg og 
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gervihnattasjónvarpsstöðvar (The Economist, 2008). Dæmi um aukin höft á fjölmiðlum er Kaíró 

stofnskráin.  

Upplýsingaráðherrar frá 22 aðildarríkjum Arababandalagsins komu saman til að ræða 

ritskoðun í Kaíró, í Egyptalandi, 12. febrúar 2008 (Weinberg, 2008). Niðurstaða fundarins var 

stofnskrá um fjölmiðlareglur, sem veitir ríkisstjórnum heimild til þess að refsa fjölmiðlum sem 

talið er að hafi skaðað samstöðu þjóða og félagslegan samhljóm eða móðgað trúarlega eða 

pólitíska leiðtoga (Saleh, 2008). Samkvæmt stofnskránni munu ríkisstjórnir meðal annars geta 

gert tækjabúnað þeirra fjölmiðla, sem þeir telja seka um að brjóta reglurnar, upptækan. Einnig 

munu þær geta endurkallað útsendingarleyfi og lokað útibúum og skrifstofum. Weinberg (2008) 

segir þetta alvarlega áminningu um brothætt fjölmiðlafrelsi í heimi Araba. Skerðing á frelsi 

fjölmiðla er ekki nýlunda á svæðinu en hún hefur verið mun minni á gervihnattasjónvarpi. Með 

Kaíró stofnskránni er framtíðin hinsvegar óljós hvað varðar slíkar stöðvar.   

Ráðherrarnir neituðu því að markmið stofnskrárinnar væri að draga úr tjáningarfrelsi 

(Saleh, 2008). Raunverulegt markmið hennar væri að hafa stjórn á gervihnattaútsendingum og 

vernda rétt áhorfenda. Heimildum ber ekki alveg saman um það hvaða lönd samþykktu ekki 

stofnskrána. Weinberg (2008) segir að stjórnvöld Katars og Líbanons hafi verið þau einu sem 

settu sig gegn stofnskránni en það séu þau lönd sem hafa veitt fjölmiðlum hvað mest frelsi á 

svæðinu. Saleh (2008) segir að stjórnvöld Katars hafi verið þau einu sem neituðu að fallast á 

stofnskrána og hafi viljað skoða hana betur til að fullvissa sig um það að hún stangaðist ekki á 

við löggjöf landsins. Líbanski ráðherrann hafi hins vegar ekki litið á stofnskrána sem bindandi 

skjal. Saleh segir að ef stjórnvöld beggja landanna, eða annað hvort þeirra, ákveða að setja 

hömlur á fjölmiðlafrelsið til að róa nágranna sína verði það til þess að beiting stofnskrárinnar 

verði algild. Búist er við að þeir sem skrifuðu undir stofnskrána setji grundvallaratriði hennar inn 

í löggjöf sína. Upplýsingaráðherra Egyptalands sagði að landið myndi byrja að framfylgja 

stofnskránni þegar í stað.  

Í þessari ritgerð verður fjallað um fréttastöðina Al Jazeera. Fyrst verður fjallað nær 

eingöngu um arabísku stöðina en síðar í ritgerðinni systurstöð hennar á ensku. Eitt megin 

markmið ritgerðinnar er að reyna varpa ljósi á það hvað emírinn af Katar hafði í hyggju þegar 

hann lét setja Al Jazeera á laggirnar og auk þess hvort fjárframlög hans til stöðvarinnar hafi áhrif 

á ritstjórnarlegt sjálfstæði hennar.  
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2. Þrískipting Webers   

Félagsfræðingurinn Max Weber skipti pólitísku valdi í þrennt; hefðarvald, náðarvald og 

regluvald (Hague og Harrop, 2004).  

 Hefðarvald byggist á tryggð við eitthvað sem hefur verið, hefðina (Hague og Harrop, 

2004). Leiðtogar sem falla undir þessa tegund valds þurfa ekki að réttlæta vald sitt þar sem krafa 

um hlýðni telst eðlileg. Einvaldir þjóðhöfðingjar stjórna vegna þess að þeir hafa alltaf gert það. 

Kröfu um frekari réttlætingu á valdinu yrði mætt af hörku þar sem slíkt myndi rísa gegn 

hefðarvaldinu. Dæmi um hefðarvald er einveldi. Hefðarvald er fyrirmynd margra pólitískra 

tengsla og þá sérstaklega í ólýðræðislegum ríkjum. Valdið samkvæmt skilgreiningu Webers er 

oftast útfærsla á föðurlegu sambandi. Hague og Harrop taka Mið-Austurlönd sem dæmi. Í 

þessum löndum hugsar leiðtoginn um fylgismenn sína og svo framvegis niður keðjuna. Þrátt fyrir 

að þessi sambönd komi fyrir sjónir sem nokkurs konar fjölskyldubönd þá byggjast þau á 

ójöfnuði. Í raun eru þeir sterku að hugsa um þá sem eru veikbyggðari í skiptum fyrir tryggð 

þeirra.  

 Þegar náðarvald á í hlut er hlýðni við leiðtoga tilkomin vegna þess að þeir veita 

fylgjendum sínum andagift (Hague og Harrop, 2004). Fylgjendurnir trúa því að leiðtoginn sé 

hetja með óvenjulega eða yfirnáttúrulega hæfileika. Dæmi um náðarvaldsleiðtoga er Jesús 

Kristur, Mahatma Gandhi, Martin Luther King og Adolf Hitler. Weber lítur ekki á þetta 

aðdráttarafl sem eiginlegan kost leiðtoga, heldur sem tilvísun í það hvernig fylgjendur skynja 

slíka manneskju. Ekki þýði að leita að persónulegum eiginleikum sem skilji náðarvaldsleiðtoga 

frá venjulegum leiðtogum heldur séu það pólitískar aðstæður sem krefjist náðarvaldsleiðtoga. 

Náðarvaldsleiðtogar koma fram á tímum umbrota og erfiðleika. Slíkt vald er skammlíft nema það 

sé yfirfært á varanlega stofnun eða skrifstofu.  

Í regluvaldi er hlýðni tilkomin vegna reglna frekar en fólks (Hague og Harrop, 2004). Það 

leiðir af sér stjórn sem grundvallast af reglum í stað hefða eða náðarvaldsleiðtoga. Regluvald er 

ekki hluti af ákveðinni manneskju heldur stöðu eða hlutverki. Helsti kosturinn við þetta vald er 

að það takmarkar misnotkun valds. Með því að setja mörk á vald embættismanna er vitað hver 

takmörk þess eru en einnig veitir það tækifæri til lagfæringa og endurskoðunar. Á þennan hátt er 

regluvald undirstaða einstaklingsréttinda. Regluvald er ráðandi í lýðræðisríkjum.   
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3. Dagskráráhrif 

Awad (2005) segir að í samfélögum, þar sem upplýsingum er stjórnað og ritskoðun er stunduð, 

sé fjölmiðlum falið vald til að segja fólki hvað það á að hugsa. Áhrif fjölmiðla séu hins vegar 

önnur í samfélögum þar sem upplýsingar eru knúnar áfram af markaðsöflum og tjáningarfrelsi. Í 

slíkum samfélögum segja fjölmiðlar almenningi hvað hann á að hugsa um.  

Hugtakið dagskráráhrif (agenda-setting) var upphaflega mótað af McCombs og Shaw í 

sambandi við kosningabaráttu (McQuail, 2005). Kenningin fjallar meðal annars um vald 

fjölmiðla til að ákveða hvaða málefni og atburði fjallað er um og þá einnig hvernig þeir fjalla um 

þá (Dictionary of Media Studies, 2006). Grunnhugmyndin er sú að fréttamiðlar bendi almenningi 

á það hver helstu málefni dagsins séu. Þetta endurspeglast síðan í því hvað almenningur lítur á 

sem aðalmálefnin. Samkvæmt kenningunni segja fjölmiðlarnir ekki fólki hvað það eigi að hugsa 

heldur hvað það eigi að hugsa um (Þorbjörn Broddason, 2005). Kenningin fjallar um áhrif 

fjölmiðla til langs tíma ekki skammtíma áhrif þeirra (Laughey, 2007).  

 Dæmi um dagskráráhrif er að blaðamenn hafa áhrif á almenningsálit í samræmi við það 

hve áberandi ákveðnar fréttir eru í umfjöllun þeirra en það ákveða blaðamennirnir út frá vissum 

fréttagildum (Laughey, 2007). Samkvæmt kenningunni ávinna áhorfendur sér þessa röðun frétta 

frá fjölmiðlunum og innlima hana inn í sína eigin dagskrá.  

  Eitt skilyrði fyrir dagskráráhrifum er að mismunandi fjölmiðlar skilgreini fréttir út frá 

sömu forgangsatriðum (McQuail, 2005). Auðfáanleiki nýrra fréttamiðla á netinu rís gegn þessum 

fyrirvara. Einnig hefur áhrif aukinn möguleiki ,,fréttanotenda“ að leita frétta samkvæmt 

persónulegri dagskrá. 

 Fjórir þættir hafa áhrif á ferli dagskráráhrifa með því að beina athygli áhorfenda að því 

sem er mest áberandi (Laughey, 2007). Sá fyrsti er tíðni endurtekninga. Sú frétt sem er oftast 

endurtekin er sú sem er mest áberandi. Í öðru lagi er hversu áberandi hlutir eru settir fram. Þær 

fréttir sem flokkast undir aðalfréttirnar eru taldar hafa meira gildi heldur en minni fréttir. Þriðji 

þátturinn er styrkur átaka sem fjallað er um í fréttinni. Dæmi um þetta er að pólitísk hneyksli 

teljast fréttnæmari heldur en pólitískt samkomulag. Sá fjórði tekur til þess í hvaða samhengi 

fréttin er og hvenær hún birtist. Sem dæmi er að um helgar á sumrin er oft tilefni til þess að ræða 

ofdrykkju unglinga.  
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 McQuail (2005) vitnar í Rogers og Dearing sem segja að það þurfi að greina í sundur 

þrjár ólíkar dagskrár. Það er forgangsröðun fjölmiðla, forgangsröðun almennings og 

forgangsröðun stefnumála. Þá sé vert að hafa í huga að fjölmiðlar hafa mismikinn trúverðugleika 

og að almenningur sé jafnvel ekki með sama mat á fjölmiðlaatburðunum eins og fjölmiðillinn 

sjálfur.  

 Kenningin hefur verið gagnrýnd á ýmsa vegu og þá meðal annars vegna kenningarlegrar 

tvíræðni (McQuail, 2005). Tilgátan gerir til dæmis fyrirfram ráð fyrir því hvernig ferli áhrifanna 

er. Samkvæmt henni fara áhrifin frá pólitískum forgangsatriðum eða hagsmunahópum yfir til 

fjölmiðlanna, til forgangsröðunar frétta og þaðan yfir til álits almennings. McQuail segir að það 

séu til önnur líkön af þessu sambandi, meðal annars þar sem flæðinu er snúið við og 

undirliggjandi áhyggjur almennings móti málefnaskilgreiningu bæði fjölmiðla og helstu 

stjórnmálamanna. Slíkt ferli sé undirstaða kenninga á sviði stjórnmála og rök fyrir frjálsum 

fjölmiðlum.  

 

4. Hliðvörður 

Hindranir á tjáningarfrelsi ákvarðast sjaldnast af lýðræðislegu ferli heldur af hagsmunum 

kjarnahópa (elite groups) og þá sérstaklega ríkisstjórna sem hafa vald til að ákveða hvernig 

stjórnunin er (Bignell, 2008). Þetta er til dæmis fólkið sem ákveður hvað það er sem almenningur 

á að hafa áhuga á. Meðlimir kjarnahópa sem hafa vald til þess að ákveða hvaða upplýsingar 

dreifast eru kallaðir hliðverðir (gatekeepers). Hugtakið hliðvörður eða hliðvarsla (gatekeeping) 

hefur verið notað sem myndlíking til að lýsa valferli innan fjölmiðla (McQuail, 2005). Á þetta 

sérstaklega við um þær ákvarðanir sem snúa að því hvort leyfa eigi ákveðnum fréttum að fara í 

gegnum ,,hlið“ fréttamiðilsins. Fréttamiðlar þurfa að ákveða hvaða atburðir fá að komast í 

gegnum hlið fjölmiðlanna á grundvelli fréttnæmis þeirra, ásamt öðrum viðmiðum. Hliðverðir 

geta til dæmis verið framkvæmdastjórar sjónvarpsfyrirtækja eða ritstjórar fréttaþátta (Bignell, 

2008).  

 Hliðverðir nota bæði viðmiðunarreglur um innihald þátta og útgefnar reglur til að ákveða 

hvað má fara í loftið (Bignell, 2008). Einnig styðjast þeir við sína eigin tilfinningu. Í Bretlandi til 

dæmis eru sjónvarpsmiðlar í raun háðir ríkissjórninni þar sem hún ákveður meðal annars 

fjármagn til BBC. Þá ræður ríkisstjórnin yfir útsendingarleyfum stöðva sem eru styrktar eða 
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fjármagnaðar af auglýsingum. Þetta þýðir að þrátt fyrir að bein ritskoðun sé óalgeng á Bretlandi 

þá lenda sjónvarpsfyrirtæki oft í árekstrum við ríkisstjórnina.   

  Fyrir utan fréttamiðla þá er hægt að nota hugtakið hliðvarsla meðal annars yfir 

útgefendur, ásamt ýmiss konar ritstjórnar- og framleiðsluverkefnum á sviði prent- og 

sjónvarpsmiðla (McQuail, 2005). Þá nær hugtakið yfir markaðssetningu og dreifingu 

fjölmiðlaafurða, eins og til dæmis kvikmyndir. Í víðari skilningi hefur hugtakið skírskotun til 

þess valds að synja eða veita aðgang að mismunandi röddum í samfélögum. Oft er til dæmis  

spenna innan lýðræðissamfélaga á milli ríkisstjórna, og þar með talið stjórnmálamanna, og 

fjölmiðla um það bæði hversu mikla og hvernig athygli ríkisstjórnir eigi að fá hjá fjölmiðlunum.  

 Bent hefur verið á nokkra veikleika hliðvarðarhugtaksins og hefur það verið í stöðugri 

endurskoðun frá því það var fyrst sett fram (Quail, 2005). Einn af þessum veikleikum er að þar er 

gert ráð fyrir að það sé eitt hlið og eitt safn af viðmiðum sem valið er úr. Þá hefur verið gagnrýnt 

að í hugtakinu komi fram einföld sýn á fréttaöflun og tilhneiging til að gera ákvarðanatöku 

einstaklingsmiðaða. 

 Helsta viðfangsefni fyrstu rannsóknanna á fréttahliðvörslu var fjöldi þeirra atriða sem 

tókst ekki að komast í gegnum hliðið (McQuail, 2005). Einnig voru ástæður útilokunarinnar 

skoðaðar. Í þessum fyrstu rannsóknum var tilhneiging til að leggja áherslu á huglægt eðli 

ákvarðana um fréttaval. Síðan var farið að leggja meiri áherslu á áhrif á val sem hægt er að líta á 

sem hugmyndafræðilegt eða kerfisbundið. Hugmyndafræðilegt val vísar til gilda og 

menningarlegra áhrifa sem koma frá samfélagslegum bakgrunni fréttaathafna, og eru því ekki 

eingöngu einstaklingsmiðuð og persónuleg. Kerfisbundið val vísar hins vegar aðallega til 

skrifræðisathafna.  

 

5. Landið Katar   

Katar stendur á skaga sem gengur út í Persaflóa og að landamærum Sádi-Arabíu (CIA, 2008.). 

Landið er 11.521 ferkílómetrar að stærð (Ministry of foreign affairs, e.d. 2). Ríflega 80% íbúa 

landsins búa í höfuðborginni, Doha. Opinbert tungumál Katars er arabíska, en enska er töluð 

víða. Í landinu er opinber trú íslam, eins og í öllum öðrum arabalöndum (El-Nawawy og 

Iskandar, 2003). Rúmlega 77% þjóðarinnar eru múhameðstrúar, rúmlega 8% eru kristinnar trúar 

og 14% annarrar trúar (CIA, 2008).  
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Minnihluti íbúa landsins, eða um 25%, eru Katar-búar, eða arabar af Wahhabi söfnuði 

Íslams (El-Nawawy og Iskandar, 2003). Aðrir sem búa í Katar eru verkamenn eða starfsmenn 

sem koma frá öðrum löndum og eru í Katar með starfsvegabréfsáritun sem ríkið hefur samþykkt. 

Þessir verkamenn eru aðallega Indverjar, Íranir, Pakistanar og aðrir arabar. Um 40% íbúa Katars 

eru arabar, 18% Pakistanar, 18% Indverjar, 10% Íranir og 14% eru af öðru þjóðerni (CIA, 

2008.). 

Katar er eitt fámennasta landið meðal Persaflóaríkjanna (El-Nawawy og Iskandar, 2003). 

Tölum um íbúafjölda Katars ber ekki saman en flestum kemur saman um að þeir séu um 950 

þúsund (CIA, 2008.; The Economist, 2008b). Ríkisborgarar Katars eru hins vegar einungis um 

200 þúsund talsins (Worth, 2008b). Útlendingar í landinu eru því um það bil þrisvar sinnum 

fleiri.  

Langflestir íbúar landsins eru í aldursflokknum 15-64 ára, eða um 72,9% þjóðarinnar 

(CIA, 2008). Um 22,8% þjóðarinnar eru á aldrinum 0-14 ára og einungis 4,3% eru 65 ára og 

eldri. Konur eru um 35% íbúanna en karlmenn um 65%. Meðalaldur íbúa Katars er um 32,1 ár. 

Skoðað eftir kynjum þá er meðalaldur karlmanna 37,5 ár en kvenmanna 23,4 ár. Lífslíkur allrar 

þjóðarinnar við fæðingu eru að meðaltali 74,4 ár, eða 71,8 ár hjá karlmönnum og 77,1 hjá 

konum. Að meðaltali eignast konur um 2,75 börn. Hlutfall læsis er fremur hátt í Katar en um 

89% þjóðarinnar er læs, þar af 89,1% karlmanna og 88,6% kvenna, miðað við manntal frá árinu 

2004.   

Katar var eitt sinn fátækt breskt verndarsvæði (CIA, 2008) en árið 1867 skrifaði 

þáverandi emír landsins undir verndarsamning við Stóra-Bretland (Miles, 2005). Landið öðlaðist 

síðan sjálfstæði frá Bretum 3. september árið 1971 (CIA, 2008). Í dag er hagkerfi landsins eitt af 

þeim sem vaxa hvað hraðast í öllum heiminum (Ministry of foreign affairs, e.d.1). Landið er í 

miðri efnahagslegri sprengju, sem haldið er uppi af aukinni framleiðslu landsins á olíu og 

jarðgasi (CIA, 2008). Aukinn útflutningur á gasi og stöðugt hátt olíuverð hefur meðal annars átt 

þátt í því að byggja upp tekjur Katars. Olíubirgðir landsins eru meira en 15 milljarðar tunna. 

Talið er að vegna þeirra geti framleiðslan haldist næstu 22 ár á sama stigi og hún er í dag. 

Jarðgasbirgðir Katars eru ríflega 25 milljón milljónir rúmmetrar. Þær eru um það bil 15% af 

öllum forða heimsins og eru því þær þriðju stærstu í heiminum. Olía og gas eru yfir 60% af 

vergri landsframleiðslu, um 70% af tekjum ríkisins og ríflega 85% af útflutningstekjunum.  
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Samkvæmt tölum Alþjóða gjaldeyrissjóðsins eru íbúar Katars orðnir þeir ríkustu í heimi, 

komnir upp fyrir íbúa Lúxemborgar, en tekjur á hvern íbúa eru að meðaltali 80.870 dollarar á ári 

(The Economist, 2008b). Auðæfin dreifast ekki mikið í Katar og eiga ríkisborgararnir, 200 

þúsund talsins, nánast allar eignir landsins. Olía hefur skapað nánast öll þessi auðæfi.  

Katar er hefðbundið einveldi (El-Nawawy og Iskandar, 2003) sem stjórnast af leiðtoga 

sem kallast emír. Leiðtogi landsins er ekki kosinn þar sem einveldið gengur í erfðir (CIA, 2008). 

Núverandi emír landsins heitir Sheikh Hamad, en hann tók við embættinu árið 1995 með 

valdaráni. Landið hefur breyst mikið eftir að hann tók við völdum og hóf umbætur sínar (Miles, 

2005). Íbúar Katars eru nú meira menntaðir og betur upplýstir stjórnmálalega heldur en nokkru 

sinni fyrr. Í landinu hefur hlutfall vinnu og frítíma breyst mikið. Atvinnuþátttaka kvenna hefur 

leitt af sér miðstétt þar sem bæði eiginkonan og eiginmaðurinn eru útivinnandi. 

Stjórnmálaflokkar eru bannaðir í Katar en það á einnig við um allt sem líkist þeim að 

einhverju leyti, svo sem neytendasamtök og samtök fagmanna (Miles, 2005). Í landinu fer nánast 

engin umræða fram um það hvernig því sé stjórnað og er andstaða ekki liðin. 

Bráðabirgðastjórnarskrá var lögleidd árið 1972 en hún var staðfest með þjóðaratkvæðagreiðslu 

29. apríl árið 2003 (CIA, 2008). Emírinn samþykkti stjórnarskrána 8. júní 2004, sem síðan tók 

gildi 9. júní 2005.  

Miles (2005) segir að lífið í Katar sé auðvelt, að minnsta kosti fyrir Katar-búa. Fólk sem 

ekki vinnur getur til dæmis fengið vaxtalaus lán og ókeypis lóð frá ríkinu. Fær fólk síðan 15.000 

dollara frá ríkinu til að eyða í innbú eftir að hafa eytt láninu til að byggja húsið. Auk þess er 

enginn tekjuskattur og er rafmagn, gas, vatn og heilsugæsla ókeypis. Samfélagsleg ábyrgð í 

Katar er hins vegar að færast í aukana. Í dag greiða fyrirtæki fyrir rafmagn og vatn og 

takmarkaða skatta. Einkanotendur munu einnig þurfa að greiða fyrir þetta fljótlega. 

 Í Katar eiga sér ekki einungis stað endurbætur innanlands heldur einnig í utanríkismálum. 

Miles (2005) segir að hægt sé að draga utanríkisstefnu landsins saman og segja að hún sé sú að 

semja vel við alla. Katar er í umdeildum tengslum við Íran, Írak, Ísrael og Bandaríkin. Einnig var 

meðal annars eiginkonu Saddam Husseins veitt hæli í landinu, hátt settir meðlimir Al Qaeda 

samtakanna heimsóttu landið fyrir 11. september og útlægir Hamas leiðtogar hafa verið boðnir 

velkomnir þangað.  
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6.  Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani  

Emírinn af Katar er í þriðja sæti á lista Sameinuðu þjóðanna yfir auðugustu menn heims 

(Nossiter, 2008). Fyrir utan að vera emír landsins er Sheikh Hamad einnig varnarmálaráðherra 

og yfirhershöfðingi heraflans (CIA, 2008). Hann er elstur af fimm sonum Sheikh Khalifa bin 

Hamad (Miles, 2005). Sheikh Khalifa varð emír strax eftir að Katar varð sjálfstætt árið 1971. Á 

þeim 23 árum sem hann sat við völd varð mikilvæg þróun á grunngerð Katars, bæði á utan- og 

innanríkismálum.  

 Þegar Sheikh Khalifa sneri heim úr einni af utanlandsferðum sínum, árið 1995, lækkaði 

hann einn sona sinna í tign og setti annan í embætti hans sem forsætisráðherra (Miles, 2005). 

Sheikh Hamad varð skelkaður eftir þessa handahófskenndu stöðuhækkun og brottrekstur, og 

óttaðist að hans eigin krafa til krúnunnar gæti einn daginn verið í hættu. Hann kunngerði sjálfan 

sig því sem hinn nýja emír 27. júní þetta sama ár, á meðan faðir hans var í fríi í Sviss. Segja 

sumir að Sheikh Khalifa hafi heyrt af valdaráninu í útvarpinu á hótelherbergi sínu í Genf. Aðrir 

halda því fram að sonur hans hafi sagt honum frá því í gegnum síma og slitið síðan símtalinu 

skyndilega.  

Valdaránið leiddi af sér heilt ár af deilum og átökum milli feðganna (Miles, 2005). 

Sheikh Khalifa vildi vera áfram við völd og hóf ferðalag um Persaflóa til að grafa undan völdum 

Sheikh Hamad, sem hann hafði afneitað opinberlega. Talið er að Sheikh Khalifa hafi hugsanlega 

tekið um 25 milljarða dollara úr ríkissjóði Katars (Miles, 2005). Sheikh Hamad lét frysta 

peningana og batt þar af leiðandi enda á draum föður síns um að komast aftur til valda. Hann 

styrkti stöðu sína sem emír með því að afsala sér hluta af valdi sínu til almennra yfirvalda og 

með því að verja stjórnlagalegt hlutverk forsætisráðherrans.  

Það hefur þó verið gott á milli þeirra feðga frá því í desember 1996, þegar þeir hittust í 

Róm í fyrsta sinn frá því Hamad steypti föður sínum af stóli (El-Nawawy og Iskandar, 2003). 

Þessi fundur feðganna varð til þess að formlegur endir varð á deilunum á milli þeirra sem hafði 

haldið fjárhagi Katars í heljargreipum í átján mánuði. Erlendir bankareikningar Sheikh Khalifa 

voru opnaðir á ný og hluti af peningunum sem voru inni á reikningunum færður yfir til 

ríkisstjórnar Katars.  

Sheikh Hamad var einungis 44 ára gamall þegar hann komst til valda, sem gerði hann að 

yngsta leiðtoga í Persaflóa (Miles, 2005).  Emírinn og flokkur hans samanstóð af ungum, 
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tækniveldissinnum sem voru menntaðir á Vesturlöndum. Þeir tilheyrðu annarri kynslóð heldur en 

aðrir stjórnendur í arabalöndunum, og voru mun opnari fyrir félagslegum og pólitískum 

hugmyndum frá vestrænum löndum. Áætlanir Sheikh Hamads voru ólíkar þeim sem faðir hans 

hafði og byrjaði hann að stjórna Katar eins og framkvæmdastjóri yfir stóru fyrirtæki.  Þar sem 

hann skildi mikilvægi einkavæðingar færði hann ýmsar stofnanir yfir í einkageirann.  

Emírinn hefur smátt og smátt leitast við að gera ríkisstjórn landsins lýðræðislega.  El-

Nawawy og Iskandar (2003) segja að lýðræðisleg markmið Sheikh Hamads séu meðal þeirra 

mikilfenglegustu sem þekkjast hjá Persaflóalöndunum. Sýn emírsins er sú að stefna í áttina að 

frjálsara stjórnmálakerfi. Sheikh Hamad komst fyrst í kynni við lýðræði á ferðalagi í Lundúnum 

þegar hann var strákur (Miles, 2005). Sagan segir að honum hafi þá fundist hugtakið lýðræði svo 

fáránlegt að það hafi þurft að fara með hann skellihlæjandi af svölum þinghússins eftir að hafa 

séð fyrstu þingumræðuna.  

Sheikh Hamad á þrjár eiginkonur (El-Nawawy og Iskandar, 2003). Eitt af því sem telst 

vera óvanalegt við stjórn Sheikh Hamads er að önnur kona hans, Sheikha Moza bint Nasser al-

Misned, hefur mikilvægu hlutverki að gegna í stjórnun landsins (Miles, 2005). Saman eiga þau 

sjö börn. Sheikha Moza er forseti Mennta-, vísinda- og samfélagsþróunarstofnunar Katars (Qatar 

Foundation for Education, Science and Community Development) ásamt því að sitja í ýmsum 

öðrum nefndum. Árið 1996 fór hún einnig fyrir sendinefnd, skipaðri sérfræðingum á sviði 

menntunar og læknisfræði, sem heimsótti leiðandi bandarískar stofnanir (El-Nawawy og 

Iskandar, 2003). Með þessu varð hún fyrsta eiginkona arabísks leiðtoga frá Persaflóanum til að 

leiða sendinefnd erlendis án þess að vera í för með eiginmanni sínum.  

Stjórnun landsins er nánast eins og samvinna milli emírsins og Sheikha Moza (Miles, 

2005). Kemur það til dæmis fyrir að hún haldi ræðu fyrir almenning fyrir hans hönd, á meðan 

hann situr meðal áhorfenda og horfir á. Þau leggja bæði áherslu á menntun. Emírinn leggur til 

dæmis sjálfur mikla áherslu á menntun kvenna og er bæði grunnskóli og gagnfræðaskóli skylda 

fyrir konur og karlmenn í Katar (El-Nawawy og Iskandar, 2003). Konur eru orðnar fleiri en 

karlmenn í háskólum landsins, eða 2/3 af háskólanemunum (Miles, 2005). Í Katar er að finna 

Educational City, eða Menntaborg, sem er samsteypa af útibúum frá nokkrum af virtustu 

háskólum í heimi (The Economist, 2008b). Emírinn vill fjarlægja allar hindranir sem eftir eru til 

þess að konur geti áttað sig á öllum möguleikum sínum á efnahagslegu, menningarlegu og 

faglegu lífi (El-Nawawy og Iskandar, 2003). Sheikh Hamad leyfir öllum ríkisborgurum Katars 
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sem eru eldri en átján ára að kjósa í sveitastjórnarkosningum. Þeirra á meðal eru konur, en slíkt 

er frávik frá stefnu hefðbundinna ríkisstjórna við Persaflóa.  

Konur í Katar búa enn við mismunun en Sheikha Moza hefur átt þátt í því að bæta stöðu 

þeirra (Miles, 2005). Fyrir utan að hafa kosningarétt í sveitarstjórnarkosningum þá mega þær til 

dæmis keyra bíl og eru þær um 40% af vinnuafli landsins. Konur fengu borgaraleg réttindi á 

sama tíma og karlmenn, ólíkt vestrænum lýðræðisríkjum. 

Seint á tíunda áratugnum slakaði Sheikh Hamad á ritskoðun fjölmiðla í Katar (El-

Nawawy og Iskandar, 2003). Þegar hann tilkynnti um endalok ritskoðunar fjölmiðla lagði hann 

niður upplýsingaráðuneytið og stofnaði í staðinn almennt félag fyrir útvarp og sjónvarp í Katar 

(General Association for Qatari Radio and Television). Ritskoðun fjölmiðla var á ábyrgð 

ráðuneytisins, en hlutverk þess var einnig að reka útvarp og sjónvarp, aðstoða erlenda fræðimenn 

og fréttamenn sem voru að leita upplýsinga um Katar og setja gæðamælikvarða fyrir staðbundin 

dagblöð. Engin önnur arabísk ríkisstjórn starfar án upplýsingaráðuneytis eða jafngildis þess. Í 

Bandaríkjunum er jafnvel mörgum af þessum takmörkunum fjölmiðla dreift á milli ýmissa 

alríkisdeilda, nefnda og umboðsskrifstofa. Emírinn hefur einnig vanið sig á það að útskýra 

stefnumál og hugmyndir sínar oft beint við fjölmiðla (Miles, 2005). Er það ólíkt hinum 

stjórnendum arabalandanna sem eru fáorðir um verkefni sín.  

Trú Sheikh Khalifas var sú að hagsmuna Katars væri best gætt ef landið myndi aldrei fara 

of langt fram úr öðrum á svæðinu efnahags-, stjórnmála- eða menningarlega, þrátt fyrir öll 

olíuauðæfin (Miles, 2005). Sonur hans, Sheikh Hamad, var hins vegar ekki sammála og reyndi 

að gera allt sem hann gat til að upphefja stöðu Katars í heiminum í stað þess að falla inn í hóp 

hinna Persaflóaríkjanna. Hann bauð meðal annars Bill Clinton og Al Gore til Katars og hélt 

World Islamic og World Trade Organization ráðstefnurnar. Einnig falaðist hann eftir stórum 

íþróttaviðburðum á borð við heimsmeistaramótið í mótorhjólaakstri og asísku leikunum árið 

2006. Að hans mati átti Katar að vekja eftirtekt og vera þekkt.  

El-Nawawy og Iskandar (2003) velta upp þeirri spurningu í bók sinni hvað valdi því að 

arabískur einræðisherra eins og Sheikh Hamad kynni lýðræði fyrir þegnum sínum og leyfi 

upplýsingafrelsi innan ríkis síns. Þeir segja að eitt af því sem gæti verið að hafa áhrif á stefnumál 

emírsins sé menntun hans frá Bretlandi, en hann útskrifaðist árið 1971 frá Royal Military 

Academy í Sandhurst. Meðal vestrænna landa hefur verið litið á róttækar umbætur Katars sem 

dæmi um stjórnarhætti sem eru betri en það sem gengur og gerist meðal arabískra ríkja (Miles, 
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2005). Meðal nágranna þeirra við Persaflóa hefur hins vegar verið litið á nýja stefnu Katars sem 

hættulegt og full frjálslegt fordæmi.   

 

6.1. Emírinn og stefna Katars 

Sagt er að stefna Katars hafi fæðst þegar Sheikh Hamad tók við völdum árið 1995 en hann fór 

strax að breyta landinu úr stefnulausu og syfjulegu ríki yfir í kröftugt ríki (Worth, 2008b). Á 

meðan hann byrjaði á metnaðarfullum endurbótum á menntastefnu Katars ásamt konu sinni, 

Sheikha Moza, fór hann ásamt forsætisráðherranum erlendis að byggja upp nýja leið til að eiga í 

samskiptum við heiminn.  

 Rannsakendur hafa sett spurningamerki við þá stefnu sem utanríkisstefna Katars hefur 

tekið eftir að Sheikh Hamad komst til valda (The Economist, 2008b). Emírnum hefur hins vegar 

tekist að slíta þá strengi sem tengja vanalega minni Persaflóaríkin við þau stærri, og hefur hann 

gert það í samstarfi við fjarskyldan frænda sinn, Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani 

sem er bæði forsætis- og utanríkisráðherra Katars. 

Stjórnvöld í Katar hafa notað mikið fjármagn til ríkiserindrekstrar, með misjöfnum 

árangri (Worth, 2008b). Katar styður við ríkiserindreksturinn með ýmsum fjárfestingum. 

Emírinn gaf til dæmis 100 milljónir bandaríkjadollara til hjálpar fórnarlamba fellibylsins 

Katrínar. Styrkurinn er notaður til að endurbyggja spítala, hús og skóla (Nossiter, 2008). Þá eru 

stjórnvöld Katars að byggja 1,5 milljarða dollara olíuhreinsistöð í Zimbabwe, standa fyrir 350 

milljón dollara ferðamannaverkefni í Sýrlandi og eru að reisa stórhýsi í Súdan (Worth, 2008b). 

Þá tóku stjórnvöld í Katar þátt í því að leysa deiluna milli Líbanons og Sýrlands, þrátt fyrir að 

vera það fámenn þjóð að hún kæmist öll fyrir á fimm stjörnu hóteli eins og Bar´el (2008) segir í 

grein sinni.  

Stærsti sigur Katars hingað til er aðkoma landsins að lausn á stjórnarkreppu Líbanons 

sem náðist í maí 2008 (Worth, 2008b).  Stjórnvöld í Katar létu fljúga með stjórnmálamenn 

Líbanons til Doha til að leysa ágreininginn (The Economist, 2008b). Fjölmargir höfðu reynt að 

leysa 18 mánaða stjórnarkreppu landsins en án árangurs, þar sem ekki var litið á þá sem hlutlausa 

aðila eins og gert var við stjórnvöld í Katar (Worth, 2008; The Economist, 2008b). Ekki eru allir 

sáttir við þessi afskipti stjórnvalda Katars. Þau hafa fengið það orð á sig að vera sjálfstætt 

þenkjandi gerðardómur sem kemur sér í náðina hjá hverjum sem er, til að ná áhrifum við 

viðskiptaborðið. Katar hefur til dæmis náið samband við Íran þrátt fyrir að ein stærsta herstöð 
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Bandaríkjanna sé í Katar (Worth, 2008b). Stjórnvöld í Katar buðu Bandaríkjamönnum, fyrir 

innrásina í Írak árið 2003, að setja upp höfuðstöðvar í al-Udeid sem er herflugstöð rétt fyrir utan 

Doha (The Economist, 2008b). Þar er nú til húsa eitt stærsta vopnabúr Bandaríkjahers í 

heiminum. Þá er Sádi-Arabía orðinn traustur bandamaður Katars en það á einnig við um 

andstæðing Sádi-Arabíu, Sýrland (Worth, 2008b). Forseti Sýrlands, Bashar al-Assad, fékk 

Airbus flugvél í persónulega gjöf frá emírnum af Katar árið 2008.  

Þessi stefna Katars hefur reitt marga til reiði, þar á meðal stjórnvöld í Bandaríkjunum 

(Worth, 2008b). Þeim hefur til að mynda gramist mjög aðstoð Katars við Sýrland og Íran, sem 

hefur meðal annars falið í sér talsverðar fjárfestingar og atkvæði gegn refisaðgerðum í garð Íran 

þegar Katar átti sæti í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. Stjórnvöld í Bandaríkjunum eru einnig 

reið vegna þeirrar miklu aðstoðar sem Katar veitti Hamas samtökunum eftir að þau unnu 

kosningar árið 2006.  

  Á meðan sumir segja að það sé ekkert vit í stefnu Katars líta íbúar landsins á hana sem 

nytsamlega (Worth, 2008b). Katar er umvafið metnaðarfullum og stórum nágrönnum eins og 

Sádí-Arabíu, Írak og Íran. Ríkiserindrekstur, með því að mynda bandalög og reyna að koma á 

jafnvægi á svæðinu, hefur orðið leið fyrir Katar til að vernda bæði landið og auðæfi þess. 

  Stefna Katars virðist hafa skilað árangri og aukið viðurkenningu og athygli landsins um 

allan heim, þrátt fyrir einstaka diplómatísk vandræði og fjöldann allan af kvörtunum (Worth, 

2008). Aðeins ein hryðjuverkaárás hefur verði gerð í Katar, ólíkt mörgum öðrum löndum á 

svæðinu (Worth, 2008b). Það var sjálfsvígsrásás sem var gerð í mars árið 2005 í leikhúsi í Doha, 

sem er vinsæll staður meðal Vesturlandabúa. Einn breskur ríkisborgari lést í árásinni og tólf 

manns slösuðust.  

    

7. Skaginn eða eyjan 

Fréttastöðinni Al Jazeera hefur verið lýst sem ,,glugga inn í heim araba“ og ,,rödd 

arabaheimsins“ (New African, 2005). Stöðin var stofnuð árið 1996 (Powers og Gilboa, 2007) og 

sendi út í fyrsta sinn þann 1. nóvember sama ár (Miles, 2005). Í dag er Al Jazeera, sem þýðir 

skaginn eða eyjan á arabísku, orðin ein vinsælasta fréttastöðin í Mið-Austurlöndum (Mellor, 

2005). Stjórnendur Al Jazeera hafa komið auga á markað þar sem ríkir eftirspurn eftir alvarlegri 

og sjálfstæðri fréttamennsku (El-Nawawy og Iskandar, 2003). Hafa þeir því gert efni 

stöðvarinnar sérhæfðara og takmarkað það við pólitísk málefni. Þetta er á skjön við flestar aðrar 
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gervihnattastöðvar á arabísku, sem sýna aðallega afþreyingarefni. Al Jazeera er fyrsta arabíska 

stöðin sem sendir út fréttir allan sólarhringinn.  

Sheikh Hamad kom fyrst fram með þá hugmynd að setja á laggirnar gervihnattafréttastöð 

á meðan faðir hans var enn við völd, eða nánar tiltekið í ágúst 1994 (Miles, 2005; Mellor, 2005). 

Upphaflega var ætlunin að gera ríkissjónvarp Katars betra og hefja sendingu þess í gegnum 

gervihnött. Í janúar 1996, innan við ári eftir að hann tók við völdum, gaf hann út tilskipun þess 

efnis að setja ætti á laggirnar nýja stöð sem bera ætti heitið Al Jazeera. Í upphafi var ætlunin sú 

að hafa stöðina blandaða frétta- og afþreyingarstöð (Mellor, 2005). Emírinn sættist hins vegar á 

það að hafa stöðina eingöngu fréttatengda eftir að hafa horft á sex klukkustunda langa prufu sem 

nefnd í Lundúnum hafði undirbúið (Miles, 2005). Undirbúningur nýju stöðvarinnar gekk fljótt og 

bar þess merki að emírinn hafði verið búinn að skipuleggja stöðina í einhvern tíma.  

Tilgangur Al Jazeera fréttastöðvarinnar var að bjóða áhorfendum í Mið-Austurlöndum 

upp á nýja tegund af fréttamennsku (Bignell, 2008). Fréttastöðin hóf göngu sína sem lítill 

keppinautur á markaði arabískra gervihnattasjónvarpsstöðva (Powers og Gilboa, 2007). Von 

emírsins var að stofna nýja fréttamiðstöð sem svipaði til CNN stöðvarinnar en sem einbeitti sér 

að málefnum sem tengdust beint heimi araba og myndi þar með bjóða upp á óháð arabísk 

sjónarmið. Í Katar ríkir eitt frjálsasta fjölmiðlaumhverfi sem er að finna á þessu svæði. Landið  

var því tilvalinn staður til þess að fara af stað með tilraun eins og Al Jazeera.  

Við stofnun Al Jazeera gat fréttastöðin náð til sín mörgum blaða- og fréttamönnum sem 

voru nýbúnir að missa vinnu eftir að Arab World Service hjá BBC í Lundúnum hætti störfum 

(Powers og Gilboa, 2007). Einnig fékk fréttastöðin til liðs við sig fólk frá bæði Voice of America 

og BBC Arabic Radio, sem fóru minnkandi í umsvifum. Arabísku fréttastöðinni Orbit,  sem var 

sameiginlegt verkefni Sádi-Arabíu og BBC, var lokað árið 1996, sem gerði það auðveldara fyrir 

Al Jazeera að fá til sín arabískumælandi starfsfólk með reynslu af sjónvarpsfréttum (Miles, 

2005). Þegar arabísku stöðinni var skyndilega lokað voru um 250 arabískir útsendingastjórar, 

blaðamenn og fjölmiðlastjórnendur, sem höfðu verið þjálfaðir af BBC, án atvinnu. Af þeim réðu 

120 sig til Al Jazeera, sem þá var nýstofnuð. Um einn fjórði af starfsfólki stöðvarinnar var frá 

Katar en hinir komu alls staðar að frá arabalöndunum. Margir af blaðamönnunum í þessum 120 

manna hópi urðu þekkt andlit á Al Jazeera.  

Árið 2001, eða fimm árum eftir að Al Jazeera hóf göngu sína, störfuðu um 350 

blaðamenn hjá stöðinni og voru 50 erlendir fréttaritarar starfandi á vegum hennar í 31 landi, þar á 
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meðal í Bandaríkjunum (El-Nawawy og Iskandar, 2003). Í viðtali Barkho (2006) í október árið 

2004 við Wadah Khanfar, framkvæmdastjóra Al Jazeera stöðvarinnar, kemur fram að starfsmenn 

Al Jazeera hafi verið 200 talsins þegar stöðin fór fyrst í loftið, árið 1996. Þegar viðtalið var tekið 

voru þeir hins vegar 850 á launaskránni í Doha. Inni í þessari tölu eru ekki þeir sem vinna á 

erlendum útibúum stöðvarinnar, sem þá voru 24 talsins. Khanfar sagði í viðtalinu að fjöldi 

fréttamanna sé kominn upp í 90 og fréttaritarar stöðvarinnar væru orðnir 70, en þeir voru 20 

þegar stöðin byrjaði. Al Jazeera hóf göngu sína með 1 myndver og 7 myndavélar en í október 

2004 voru myndverin orðin 2 með 12 miðstýrðum myndavélum.  

Sheikh Hamad veitti 137 milljónir dollara til stofnunar stöðvarinnar (Miles, 2005).  

Styrkurinn var hluti af áformum hans til að kynna lýðræði fyrir íbúum Katars. Ætlunin hjá 

emírnum var að Al Jazeera skyldi vera gervihnattasjónvarpsstöð sem væri sjálfstæð og laus við 

ritskoðun, stjórnun og áhrif ríkisstjórnarinnar (El-Nawawy og Iskandar, 2003). Stöðin átti 

einungis að fá fjármagn í eitt skipti og átti það að duga til að starfrækja stöðina fyrstu fimm árin, 

eða til ársins 2001, sem var sá tími sem ráðgert var að myndi taka Al Jazeera að öðlast 

fjárhagslegt sjálfstæði með auglýsingastarfsemi (Miles, 2005). Áætlunin var sú að fá nægar 

tekjur með því að selja þætti, auglýsingar og myndefni sem einungis stöðin hafði undir höndum 

og leigja út búnað til annarra sjónvarpsstöðva. Al Jazeera tókst hins vegar ekki að fá nægar tekjur 

með þessum leiðum. Fréttastöðin fær því enn fjárhagslegan stuðning frá emírnum og 

stjórnvöldum í Katar (Weinberger, 2008). Miles (2005) segir að starfsmenn stöðvarinnar haldi 

tengslunum við Katar ekkert leyndum, og eigi það sama við um þá staðreynd að stöðin sé háð 

styrkjum frá ríkinu. Þá segir hann að frá stofnun Al Jazeera hafi emírinn veitt stöðinni mörg lán, 

sem nemi að öllum líkindum tugum milljóna dollara. Hann segir ekki ljóst hve stór hluti af 

þessum fjármunum komi frá ríkinu annars vegar og beint úr persónulegum sjóðum emírsins hins 

vegar.  

Yfirmenn Al Jazeera hafa hvorki viljað gefa upp nákvæmar tölur yfir auglýsingatekjur né 

hve mikið fjármagn stöðin fær frá stjórnvöldum í Katar (Miles, 2005). Miles segir hins vegar að 

þeir hafi um 40 milljónir dollara á ári til að starfrækja stöðina. Barkho (2006) spyr 

framkvæmdastjóra Al Jazeera stöðvarinnar, Wasah Khanfar, að því í viðtali árið 2004, hversu hár 

árlegur styrkur emírsins af Katar sé til stöðvarinnar, og hvort hann sé sambærilegur við þær 28 

milljónir punda sem utanríkisráðuneyti Bretlands hafi ráðstafað til sérstakrar arabískrar 

gervihnattaútsendingar BBC. Khanfar svaraði á þann veg að verðmæti styrkjanna væri álíka en 
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ekki væru til neinar nákvæmar tölur yfir þá. Hann sagði að þetta færi að stórum hluta eftir því 

hversu miklar sölutekjur stöðvarinnar væru. Það sé hins vegar vert að hafa í huga að áætlað er að 

árlegt fjármagn fyrir fréttastöð sé á bilinu 30 til 35 milljónir dollara.  

Miles (2005) bendir á einn grundvallar mun á Al Jazeera og öðrum fréttastöðvum sem 

senda út allan sólarhringinn. Það er hversu fáar auglýsingar eru sýndar á Al Jazeera, en á stöðinni 

eru auglýsingar um 40 til 45 mínútur af sýningartímanum á hverjum degi samanborið til dæmis 

við um 300 mínútur á CNN. Hann segir að það sé jafnvel hægt að horfa í heila klukkustund án 

þess að sjá eina einustu auglýsingu. Þegar þær á annað borð birtast séu þær stuttar og líti oft út 

fyrir að vera mjög ódýrar.  

Wasah Khanfar sagði í viðtali við Barkho (2006), í október árið 2004, að það hafi verið 

reynt hjá stöðinni frá upphafi að laða til sín auglýsendur. Hann sagði að stöðin væri í 

auglýsingabanni í Mið-Austurlöndum, en það væri að gera þeim mjög erfitt fyrir. Barkho segir 

að Al Jazeera sé fórnarlamb eigin frægðar þar sem auglýsendur hafi sniðgengið stöðina. Hér sé 

um einstakt tilfelli að ræða þar sem auglýsendur setji pólitísk málefni ofar viðskiptatækifærum. 

Miðað við áhorfstölur stöðvarinnar ættu hugsanlegir auglýsendur að bíða í röðum hjá Al Jazeera 

(Barkho, 2006, New African, 2005). Árið 2003 var talið að veltan á arabíska markaðnum fyrir 

auglýsingar á gervihnattasjónvarpsstöðvunum væri árlega meira en 500 milljónir dollara (El-

Nawawy og Iskandar, 2003). Fjölþjóðafyrirtæki eyða mest af öllum í þessar auglýsingar en þau 

eru ófús að auglýsa hjá Al Jazeera vegna ótta við að verða sett út í kuldann af arabískum 

ríkisstjórnum, eins og Sádi-Arabíu. El-Nawawy og Iskandar segja að þetta muni að öllum 

líkindum koma til með að breytast í náinni framtíð vegna aukinna vinsælda stöðvarinnar og 

velgengni hennar.  

Emírinn hefur frá stofnun Al Jazeera haldið áfram að móta stefnu landsins í 

innanríkismálum til að viðhalda stöðinni (Miles, 2005). Ef hann hefði ekki haldið áfram 

fjárhagslegri og pólitískri velvild segir Miles að stöðin hefði löngu verið hætt. Emírinn hafði 

umsjón með gerð nýrrar stjórnarskrár Katars en hún hefur meðal annars að geyma ákvæði um 

fjölmiðlafrelsi. Í viðtali, þegar emírinn var spurður út í Al Jazeera, sagði hann hlæjandi ,,þvílíkur 

hausverkur“ (Burns, 1999). ,,Hún veldur endalausum vandamálum, en á sama tíma hugsa ég um 

hana sem nokkurs konar súrefni, styrkingu við hugsun okkar. Ég segi við börnin mín að ef þið 

viljið vita um málefni sem skipta heim araba miklu máli, horfið á Al Jazeera“.  
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8. Dreifing Al Jazeera 

Al Jazeera hefur blómstrað á svæði sem liggur þvert yfir tvær heimsálfur, en það eru Afríka og 

Asía (Barkho, 2006). Þetta svæði nær frá Máritaníu við Atlantshafið yfir til Íraks við Persaflóa 

en inni á  því eru 22 lönd. Yfir 300 milljónir búa á svæðinu en þar er mesta ólæsi í heiminum. 

Dagblaðadreifing er því lág og þar af leiðandi sækja flestir fréttir sínar annað en til 

prentmiðlanna (Miles, 2005). Sjónvarpið er mikilvægasta uppspretta frétta í þessum löndum.  

Al Jazeera sendi í upphafi út í einungis 6 klukkustundir á dag í gegnum aðeins einn 

gervihnött sem ber nafnið Arabsat, sem er stytting á Arab Satellite Corporation (Miles, 2005). 

Útsendingartíminn var síðan aukinn upp í 8 klukkustundir í janúar 1997 og síðar í 12 

klukkustundir. Tuttugu og eitt arabaríki eiga sameiginlega Arabsat gervihnöttinn en honum var 

skotið á loft árið 1985. Þegar Al Jazeera byrjaði að senda út í gegnum gervihnöttinn náði svæðið, 

sem hægt var að ná merki hans á, ekki um öll Mið-Austurlönd. Í dag næst merki frá fjölda 

annarra gervihnatta á sama stað og Arabsat. En þegar Arabsat var sá eini sem hægt var að senda 

um var mikilvægt að stöðvar héldu góðu sambandi við stjórn Arabsat. Höfuðstöðvar Arabsat, 

ásamt stjórnstöðinni, eru í Riyadh, höfuðborg Sádi-Arabíu.  

 Gervihnettir hafa mismarga radarsvara sem sjónvarpsstöðvar leigja til þess að senda út 

merki sitt (Miles, 1995). Þegar Al Jazeera var að hefja göngu sína voru radarsvarar Arabsat 

gervihnattarins nánast fullbókaðir. Þurfti stöðin því að sætta sig við Ku-band radarsvara. Hann 

hafði það veikt merki að það þurfti mjög stóran gervihnattadisk, sex fet í þvermál eða stærri, til 

þess að fá almennilega mynd á skjáinn. Fæstir af hugsanlegum áhorfendum Al Jazeera voru með 

slíkan gervihnattadisk. Stöðin vildi því fá að senda í gegnum C-bands radarsvara en þar sem 

merki hans var mun sterkara hefði verið hægt að ná stöðinni með venjulegum litlum 

gervihnattadiski.  

 Þegar Al Jazeera  var að byrja var það frönsk sjónvarpsstöð, sem kallaðist Canal France 

Internationl (CFI), sem leigði C-bandið (Mills, 2005). Eitt laugardagssíðdegi í júlí 1997 þegar 

stöðin ætlaði að sýna fræðsluefni fyrir skólakrakka í Mið-Austurlöndum voru sýndar í staðinn 

þrjátíu mínútur af grófri klámmynd, vegna tæknilegs ruglings hjá France Télécom. Tölfræðigögn 

CFI benda til þess að um 33 milljónir í Mið-Austurlöndum hafi hugsanlega verið að horfa á 

stöðina á þessum tíma. Meðal þeirra var fullt af skólakrökkum sem áttu von á því að sjá 

fræðsluefni. Sádi-Arabar, sem stjórnuðu gervihnettinum, urðu öskuillir þar sem CFI hafði 
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lítilsvirt flestar af grunnhugmyndum íslams. Þetta óhapp kom hins vegar Al Jazeera vel þar sem 

Arabsat rifti samningnum við CFI og útilokaði stöðina frá gervihnettinum. Við það losnaði C-

bandið en Al Jazeera tók við plássi CFI nokkrum mánuðum seinna, eða í nóvember 1997. Eftir 

að hafa fengið pláss á C-bandinu komst Al Jazeera fyrst í þá stöðu að geta keppt við aðra 

gervihnattastöð. Stöðin jók þá dagskrártíma sinn upp í 17 klukkustundir á hverjum degi. Al 

Jazeera byrjaði að senda út allan sólarhringinn í febrúar árið 1999.  

 

9. Áhorfendur Al Jazeera  

Arabískir áhorfendur hafa mikinn áhuga á fótbolta en þar fyrir utan liggur áhuginn á fréttum (El-

Nawawy og Iskandar, 2003). El-Nawawy og Iskandar segja að Al Jazeera mæti þessari þörf, og 

gott betur. Þeir segja að Al Jazeera hafi hvatt milljónir áhorfenda í arabalöndunum og í mörgum 

vestrænum löndum til að kaupa gervihnattadisk til að geta horft á dagskrá stöðvarinnar. Al 

Jazeera er orðin aðgengileg um allan heim en aðal áhorfendahópur hennar er hins vegar í Mið-

Austurlöndum.  

El-Nawawy og Iskandar (2003) segja að vinsældir Al Jazeera stafi að hluta til af því að 

litið er á gervihnattadiskaeign í Mið-Austurlöndum sem nánast lífsnauðsynlega. Mikill skortur er 

hins vegar á upplýsingum um fjölmiðla í Mið-Austurlöndum og eru ekki til áreiðanlegar tölur 

yfir gervihnattadiskaeign og sjónvarpsáhorf. Zayani og Sahraoui (2007) segja að ýmsar athuganir 

geri þó ráð fyrir því að áhorfendur stöðvarinnar séu á bilinu 40 til 60 milljón talsins. Samkvæmt 

Sherwin (2008b) eru áhorfendur Al Jazeera 50 milljón talsins.  

Barkho (2006) segir að það sé erfitt að áætla framrás gervihnattadiska í þessum 22 

arabaríkjum en það eitt að horfa á byggingar í þorpum, bæjum og borgum sýni að það sé 

forgangsmál hjá mörgum heimilum að eignast gervihnattadisk. Barkho vitnar í frétt BBC frá 

árinu 2005 þar sem fram kom að ásókn í gervihnattadiska jókst mikið eftir að stjórnartíð Saddam 

Husseins lauk árið 2003. Hjá þessari 24 milljóna þjóð hafi 7 milljónir gervihnattadiska selst á 

einu ári. Fyrir fólk sem hefur ekki aðgang að stöðinni heima hjá sér þá er frekar auðvelt fyrir það 

að horfa á hana, þar sem hún er meðal annars aðgengileg á mörgum kaffihúsum fyrir almenning 

(El-Nawawy og Iskandar, 2003). Í þeim löndum þar sem fólk býr við mikil höft, eins og til 

dæmis var í Írak á tímum Saddam Husseins, eru myndbandsupptökur af dagskrá Al Jazeera, sem 

búið er að sýna, seldar á ýmsum mörkuðum. 
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 Powers og Gilboa (2007) vitna í rannsókn Rhodes og Abdul-Latif sem birt var árið 2005. 

Í henni kemur fram að 78,8% íbúa Sameinuðu arabísku furstadæmanna, 67,3% Jórdana, 64,1% 

Sádi-Araba, 58,6% íbúa Kuwait, 46% Sýrlendinga, 45,8% Marokkóbúa og 42,7% Egypta sögðu 

Al Jazeera vera eina af þremur mikilvægustu uppsprettunum fyrir fréttir. Al Jazeera er, 

samkvæmt könnuninni, vinsælasta stöðin meðal araba í Ísrael. 57% þeirra sögðu Al Jazeera vera 

þá stöð sem þeir horfðu mest á og 21% þá stöð sem þeir horfðu næst mest á. Al Jazeera er langt á 

undan öðrum svæðisstöðvum og erlendum stöðvum í röðinni.  

 Niðurstöður könnunar sem Jordan´s Center for Strategic Studies gerði árið 2003 leiddu í 

ljós að um 35% Jórdana litu á Al Jazeera sem traustustu uppsprettu arabískra og alþjóðlegra 

frétta (Lynch, 2006). Með þessu sló Al-Jazeera Jordan TV við í báðum flokkum. Einnig kom 

fram í könnuninni að Al Jazeera var í öðru sæti yfir þá miðla sem fólk treysti best fyrir 

innlendum fréttum. Niðurstöður palestínskrar rannsóknar eru svipaðar. 51% fólks í Palestínu 

nefndi Al Jazeera sem þá gervihnattastöð sem það horfði hvað mest á í september 1999. Í febrúar 

árið eftir nefndu 47% Al Jazeera og 58% í júní 2004.  

Nokkrum árum eftir að Al Jazeera kom til sögunnar fór samkeppnin á 

fjölmiðlamarkaðnum að aukast. Þrátt fyrir nýja samkeppni hélt Al Jazeera stöðu sinni sem sá 

arabíski fréttamiðill sem er með mesta áhorfið, þegar á heildina er litið, samkvæmt könnun sem 

gerð var í júní 2004 af Zogby International (Lynch, 2006). Í könnuninni kom fram að Al Jazeera 

var aðalstöðin hjá 62% íbúa Jórdaníu, 54% Marokkóbúa, 46% hjá íbúum Sameinuðu arabísku 

furstadæmanna, 44% Líbana og Sádí-Araba. Al Arabiya náði næst bestum árangri í könnuninni, 

með um 7-8% áhorf í flestum löndum. Lynch segir þessar tölur benda til þess að þrátt fyrir 

harðnandi samkeppni og stöðugar viðvaranir um að Al Jazeera væri að missa áhorfendur og 

áreiðanleika hafi stöðin haldið velli sem leiðtogi markaðarins. Háskólinn í Maryland og Zogby 

hafa gert skoðanakannanir frá því árið 2002 í Mið-Austurlöndum (Linzer, 2008; 60 minutes 

2008). Samkvæmt þeim mælist Al Jazeera með um 53% áhorf, Al Arabiya með 9% og Al Hurra 

2%.  

Í september 2004 var gerð könnun á því á hvaða sjónvarpsstöðvar Sádi-Arabar horfa á 

(Lynch, 2006). Samkvæmt henni eru það þrjár stöðvar sem hafa mesta áhorfið: 82% horfðu 

reglulega á Al Jazeera,75% á Al Arabiya og 33% á sádi-arabísku stöðina Al Ikhbariya. Í annarri 

könnun sem gerð var seint á árinu 2004 í Kaíró kom fram að á 88,4% heimila með 

gervihnattasjónvarp var horft á Al Jazeera, 35,1% á Al Arabiya, 8,9% á Nile News, 6,6% á CNN, 
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4,6% á Al Hurra, 3,9% á Al Ikhbariya, 3,1% á BBC og 0,4% á Al Manar. Al Jazeera kom einnig 

vel út úr annarri könnun sem gerð var seint á árinu 2004 en sú var gerð í Jórdaníu. Samkvæmt 

henni horfðu 72% á Al Jazeera og 54% á Al Arabiya.  

Niðurstöður Gallup könnunar gefa til kynna að vinsældir Al Jazeera séu tilkomnar vegna 

þeirra viðhorfa að stöðin sé sanngjörn og hreinskilin í fréttaflutningi (Powers og Gilboa, 2007). 

Aðalástæðan fyrir orðspori fréttastöðvarinnar sé hins vegar aumt ástand flestra fjölmiðla í 

arabalöndunum. Í flestum arabaríkjum sé fjölmiðlum stjórnað af óhæfum og spilltum 

stjórnvöldum. Fréttir séu afbakaðar kerfisbundið og þá sérstaklega þegar innlendir- og 

svæðisbundnir atburðir eiga í hlut. Powers og Gilboa segja Al Jazeera vera vettvang frjálsrar og 

sjálfstæðrar fjölmiðlunar samanborið við mislukkaða arabíska miðla. Venjulegir arabar eru 

ánægðir með ytra hlutverk Al Jazeera og eru hrifnir af þeirri samkeppni sem stöðin veitir 

vestrænni fjölmiðlaumfjöllun á alþjóðlegum atburðum sem meðal annars gerast í Mið-

Austurlöndum.  

Samkvæmt Brandchannel lenti Al Jazeera í fimmta sæti yfir áhrifamestu vörumerkin í 

heiminum árið 2005 (New African, 2005; Powers og Gilboa, 2007). Fréttastöðin lenti meðal 

annars fyrir ofan Coca-Cola, Virgin og Nokia en á eftir Apple og Google. Þá hefur stöðin verið 

þekktasta arabíska vörumerkið í heiminum (Powers og Gilboa, 2007). Al Jazeera er einnig vel 

þekkt í netheiminum en síðustu vikuna í mars 2003 var henni flett oftast upp af öllum síðum í 

heiminum.   

 

10. Al Jazeera tímabilið  

Það þarf ekki að fara lengra aftur í tímann en til Persaflóastríðsins, árið 1991, að áhorfendur Mið-

Austurlanda voru háðir vestrænum fréttaheimildum, stöðvum eins og BBC og CNN (Seib, 2007). 

Árið 1994 var hins vegar að minnsta kosti 20 staðbundnum gervihnattastöðvum hleypt af 

stokkunum (Lynch, 2006). Áherslur þeirra á afþreyingarefni takmörkuðu þó pólitísk áhrif þeirra. 

Tilkoma gervihnattasjónvarpsstöðva og aukið aðgengi að arabískum fjölmiðlum, með aðsetur í 

Evrópu seint á tíunda áratugnum, skapaði grunninn að almenningsvettvangi sem var fremur 

óháður ríkinu. Árið 2003 þegar ráðist var inn í Írak höfðu Al Jazeera, Al Arabiya og aðrar 

arabískar gervihnattastöðvar hins vegar komið í staðinn fyrir vestrænar sjónvarpsfréttir sem 

meginheimild stríðsfrétta innan arabíska heimsins.   
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Talað er um að Al Jazeera tímabilið svokallaða hafi náð frá árinu 1997, þegar stöðin kom 

með hvelli inn á fjölmiðlamarkaðinn, til ársins 2003 (Lynch, 2006). Á þessum árum stjórnaði Al 

Jazeera almenningsumræðunni með því að vera með vel heppnaðar umfjallanir um palestínsku 

uppreisnina, Írak og hafa einkaaðgang að Afganistan eftir hryðjuverkaárásina 11. september 

2001. Umfjallanir stöðvarinnar á þessum atburðum útskýrðu átökin fyrir áhorfendum á mjög 

persónulegan og líflegan hátt með beinum útsendingum og myndefni sem var stutt með ýmsum 

skýringum. Al Jazeera hélt þessari stöðu yfir tímabilið alveg þangað til öðrum stöðvum, sem 

voru í samkeppni við hana, tókst að ógna einokunarstöðu hennar. Ólíkt hinum 

gervihnattastöðvunum lagði stöðin áherslu á pólitík og opnar umræður. Al Jazeera var eina 

stöðin sem nánast allir horfðu á og sem allir vissu að aðrir höfðu séð. Stöðin skapaði þar með 

tilfinningu um sameiginlegar arabískar samræður um pólitísk málefni. 

Stöðin byrjaði fyrst að veita vestrænum miðlum samkeppni í desember 1998 þegar 

aðgerðin Desert Fox, sem Bandaríkjamenn leiddu, var framkvæmd (Powers og Gilboa, 2007). Al 

Jazeera var eina fréttastöðin með myndatökulið á jörðu niðri í Írak þegar bandarískar og breskar 

flugvélar hófu árás sína á híbýli Saddam Husseins. Myndatökulið Al Jazeera var viðbúið að ná 

myndum af þeim afleiðingum sem herferðin hafði í Írak. Powers og Gilboa segja að Desert Fox 

hafi verið eins og fyrsta Persaflóastríð var fyrir CNN. Það er að segja, það kom fréttastöðinni á 

boðskiptakortið, bæði svæðisbundið og alþjóðlega.  

Annað stóra tækifæri Al Jazeera til að sýna myndir frá fyrstu hendi af afleiðingum stríðs 

var í september árið 2000 þegar uppreisnin í Palestínu hófst (Powers og Gilboa, 2007).  

Umfjöllun stöðvarinnar hafði mjög örvandi áhrif á arabísk stjórnmál (Lynch, 2006). Fréttastöðin 

fjallaði rækilega um mótmælin, fléttaði meðal annars inn í umfjallanir tölum um særða, 

eyðileggingu og dauðsföll. Umfjöllun Al Jazeera um uppreisnina hafði gríðarmikil áhrif á 

arabíska áhorfendur. Til dæmis átti myndefnið af dauða hins unga Mohammed al-Dura sem sýnt 

var aftur og aftur þátt í því (Lynch, 2006). Það varð til þess að skilgreina sameiginlegar arabískar 

upplifanir af erfiðleikatímunum og átti beinan þátt í því að vekja aftur upp mótmælaaðgerðir. Í 

apríl árið 2002, þegar arabísk fjöldamómæli áttu sér stað á götum úti gegn hernámi Ísraels á 

Vesturbakkanum, bauð Al Jazeera arabískum heimilum upp á lifand myndefni af átökunum. 

Ekkert fordæmi hafði verið fyrir þeirri beinu upplifun sem Al Jazeera bauð upp á.  

Stöðin varð fyrst  mikilvægur þátttakandi í alþjóðlegum stjórnmálum þegar 

hryðjuverkaárásin var gerð í Bandaríkjunum 11. september 2001 (Powers og Gilboa, 2007). Al 
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Jazeera var eina alþjóðlega fréttastöðin með starfandi útibú í Kabúl þegar árásin í Afganistan 

hófst. Það veitti henni þá stöðu að hafa aðgang frá fyrstu hendi að myndum af viðburðum sem 

áttu sér stað þegar vestræn heröfl réðust á Talibana. Stórar fréttastöðvar neyddust til að hafa 

samvinnu við Al Jazeera þegar ofbeldið jókst til að hafa aðgang að myndum af átökunum í 

Afganistan. Þetta varð til þess að lýsing fréttastöðvarinnar sást ekki einungis svæðisbundið 

heldur einnig um hinn vestræna heim. Bandarískir áhorfendur gátu á hverjum degi séð eitthvað 

efni frá Al Jazeera á upphafsstigi stríðsins í Afganistan. Í umfjölluninni um stríðið notuðu CNN 

og aðrar fréttastofur myndefni frá Al Jazeera. Margir bandarískir miðlar sýndu meira að segja 

útsendingu Al Jazeera í beinni útsendingu í sinni eigin dagskrá. Bættu þeir einungis þýðingu inn 

á.  

Þegar CNN sýndi frá fyrsta degi árásar Bandaríkjamanna á Afganistan, sunnudaginn 7. 

október 2001, var sýnt beint myndefni frá Al Jazeera af Osama bin Laden (El-Nawawy og 

Iskandar, 2003). Bin Laden ávarpaði heiminn í um 6 ½ mínútu. Þetta var í fyrsta sinn í manna 

minnum sem andstæðingur Bandaríkjanna talaði beint til bandarísks almennings. Frá þessu 

augnabliki varð Al Jazeera nafn sem flestir þekktu. Stöðin hafði skákað heiminum með 

einkaútsendingu sinni á myndbandsupptökunni. Hún náði síðan öðrum sigri sínum með 

einkamyndefni af árásum Bandaríkjamanna í Afganistan.  

 

11. Umfjöllunarefnin  

Á besta tíma á ríkisreknum egypskum fréttastöðvum er fyrsti þriðjungurinn af 

útsendingartímanum oft notaður til að rifja upp fundi forsetans, símtöl, dagleg störf helstu 

embættismanna og ný verkefni (El-Nawawy og Iskandar, 2003). Það er hins vegar ekki það sama 

uppi á teningnum hjá Al Jazeera.  

Al Jazeera sendir út frá svæði þar sem mjög lítil hefð er fyrir frjálsum fjölmiðlum (El-

Nawawy og Iskandar, 2003). Stöðin er starfrækt þar sem margir rannsakendur telja vera eitt af 

þeim svæðum sem hneigjast hvað minnst í áttina að tjáningarfrelsi (Zayani, 2005). 

Fréttaflutningur er oft mjög takmarkaður þar vegna tilskipana frá upplýsingaráðuneytum 

ríkisstjórnanna og er mótmælum haldið í skefjum svo ríkisstjórnirnar geti áfram verið við völd 

(El-Nawawy og Iskandar, 2003). Með því að senda út það sem engin önnur arabísk fréttasamtök 

hafa áður þorað að gera hefur Al Jazeera tekist að umbreyta fjölmiðlaumhverfi í hinum arabíska 
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heimi. Þegar verið er að tala um það sem engin önnur lönd hafa þorað að senda út er átt við hinn 

harða og harkalega sannleika um menningu, stjórnmál og líf araba.  

Al Jazeera hefur tekist að fanga athygli fjölmiðla alls staðar að úr heiminum með ögrandi 

umfjöllunum og umræðum (Mellor, 2005; Zayani, 2005). Zayani segir að stöðin sé vinsæl 

einmitt vegna þess hvernig tekið er þar á umdeildum málefnum og hve opinskátt viðkvæm 

umræðuefni eru rædd. Starfsmenn stöðvarinnar hætta á að halda úti opnum umræðum, eitthvað 

sem aðrar stöðvar á þessu svæði gera sjaldan tilraun til. Al Jazeera hefur fjallað um ýmis málefni 

sem samkvæmt arabískum staðli er bannað að fjalla um, þar á meðal borgaraleg réttindi kvenna, 

fjölkvæni, íslamska bókstafstrú, kynlíf, spillingu ríkisstjórna og stöðu mannréttinda í 

arabaríkjunum. 

Áður en Al Jazeera hóf starfsemi sína voru stöðvarnar uppfullar af skemmtiefni og spjall- 

og fréttaþáttum sem ekki voru umdeildir (El-Nawawy og Iskandar, 2003).  Al Jazeera var til 

dæmis fyrsta arabíska stöðin til að sýna viðtöl við fremstu leiðtoga Ísraels, þar á meðal við Ehud 

Barak, fyrrverandi forsætisráðherra. Þetta hefur reitt til reiði marga arabíska leiðtoga, sem eru 

vanir miklu aðhaldi yfir ríkisreknum fjölmiðlum. Þá kemur sérstaða Al Jazeera til dæmis skýrt 

fram í deilunni milli Palestínu og Ísraels. Á sama tíma og flestar arabískar stöðvar endurspegla 

ótvíræða afstöðu í deilunni þá hefur Al Jazeera sýnt heil viðtöl við ísraelska embættismenn, sem 

er algjörlega bannað hjá flestum arabískum fjölmiðlum.  

Vestræn ríki ávörpuðu araba í gegnum Al Jazeera, eftir að stöðin sýndi skilaboð frá 

Osama bin Laden 7. október 2001, sem tilraun til að svara skilaboðum Al Qaeda leiðtogans. 

Bæði Tony Blair, fyrrverandi forsætisráðherra Bretlands, og Condoleeza Rice, utanríkisráðherra 

Bandaríkjanna, sóttust eftir að komast í viðtal hjá Al Jazeera til að reyna vinna almenning í Mið-

Austurlöndum á sitt band vegna árásanna í Afganistan og til að útskýra frumkvæði 

Bandaríkjanna. Þau fengu hvort í sínu lagi tækifæri á stöðinni til að útskýra mál sitt fyrir 

arabískum almenningi.  

 

12. Spjallþættir Al Jazeera 

Þrátt fyrir að margar arabískar ríkisstjórnir hafi byrjað með sjónvarpsstöðvar fyrir nokkrum 

áratugum síðan þá voru spjallþættir í beinni útsendingu eitt af því sem aldrei var sett á dagskrá 

(Al Kasim, 2005). Allt sjónvarpað efni var tekið upp fyrir útsendingu. Þegar sjónvarpsstöðvar 

arabísku ríkjanna voru færðar í nútímalegri búning voru leyfðir ákveðnir þættir þar sem 
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almenningur mátti hringja inn í. Þættir í beinni útsendingu voru áfram að mestu leyti bannaðir. 

Hlutirnir fóru hins vegar að breytast í byrjun 10. áratugar 20. aldarinnar með tilkomu 

gervihnattasjónvarpsstöðva (Al Kasim, 2005). Arabískir áhorfendur gátu þá í fyrsta sinn séð 

blaða- og fréttamenn og stjórnmálamenn ræða pólitísk málefni í beinni útsendingu.  

Það sem gerði Al Jazeera sjónvarpsstöðina þekkta í heimi araba, löngu áður en hún varð 

fræg á Vesturlöndum, voru spjallþættir stöðvarinnar (Miles, 2005). Hinn dæmigerði áhorfandi Al 

Jazeera er karlmaður sem er eldri en tuttugu og fimm ára, eins og hjá fréttastöðvum á 

Vesturlöndum. Þáttunum er ætlað að laða breiðari áhorfendahóp að stöðinni.  

Í spjallþáttunum er fjallað reglulega um trúmál, stjórnmál, félagsmál og viðskipti (Miles, 

2005). Áhorfendum er boðið að segja álit sitt í flestum þáttunum, með símtali eða í gegnum 

tölvupóst og fax. Mjög margir þeirra sem hringja inn í þættina búa í Evrópu (Lynch, 2006). 

Áhorfendur eiga oft mikilvægan þátt í því hvaða stefnu þættirnir taka. El-Nawawy og Iskandar 

(2003) segja þáttastjórnendur spjallþátta Al Jazeera eiga það sameiginlegt að vera óhlutdrægir. 

Þeir reyni heldur að espa gesti sína upp, stofna til kappræðna og hleypa lífi í umræðurnar. 

Markmið þeirra sé að láta áhorfendur heyra öll sjónarmið og leyfa þeim sjálfum að taka afstöðu.  

 Al Jazeera er ekki fyrsta eða eina arabíska stöðin sem hefur verið með spjallþætti í beinni 

útsendingu á dagskrá sinni (Al Kasim, 2005). Með þáttum Al Jazeera hafa arabar hins vegar 

getað séð í fyrsta sinn þætti í beinni útsendingu sem taka á viðkvæmum pólitískum, 

menningarlegum, trúarlegum og félagslegum málefnum. Margir eru orðnir það hrifnir af þáttum 

á borð við Gagnstæð sjónarmið að þeir skipuleggja tíma sinn þannig að þeir nái að horfa á þá. Al 

Kasim segir að arabískur almenningur sem býr í arabalöndunum hæli umræðuþáttum mikið en að 

þeir fari í taugarnar á arabískum yfirvöldum. Spjallþættir Al Jazeera leiða til ótal hringinga til 

myndversins ásamt mótmælum í öðrum arabískum fjölmiðlum (El-Nawawy og Iskandar, 2003).  

 Al Jazeera er með ótalmarga þætti á dagskrá hjá sér en spjallþættirnir hafa vakið hvað 

mesta athygli, eins og áður kom fram. Meðal spjallþátta stöðvarinnar eru Meira en ein skoðun, 

Aðeins fyrir konur, Án landamæra, Trú og líf  og Gagnstæð sjónarmið. Þeir tveir síðastnefndu 

eru meðal frægustu þátta Al Jazeera en þeir hafa báðir verið í loftinu frá upphafi stöðvarinnar.  

 

12.1. Gagnstæð sjónarmið 

Þátturinn Al-Ittijah al-Muakis, eða Gagnstæð sjónarmið, er ekki einungis vinsælasti og 

umdeildasti þáttur Al Jazeera (Ayish, 2005) heldur einnig einn vinsælasti gagnvirki þátturinn í 
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gervihnattasjónvarpi á arabísku (Allied Media Corp., e.d. 5). Uppskrift þáttarins er ekki flókin en 

fyrirmynd hans er þáttur CNN, Crossfire (Miles, 2005). Þátturinn gagnstæð sjónarmið gengur út 

á það að tveir gestir, sem hafa andstæðar skoðanir, eru í hverjum þætti og rökræða umdeild 

málefni. Í þættinum eru rædd málefni sem arabískir áhorfendur hefðu annars ekki aðgang að (El-

Nawawy og Iskandar, 2003) en meðal þess sem hefur verið til umræðu í þættinum er íslömsk 

bókstafstrú, pólitískt lögmæti, spilling og fjölkvæni (Ayish, 2005).  Á meðan á umræðunum 

stendur espar stjórnandi þáttarins, Faisal Al Kasim, gestina upp (Miles, 2005). Algengt er að 

arabískum andófsmanni, sem lifir í útlegð frá heimalandi sínu, sé att gegn fulltrúa 

ríkisstjórnarinnar frá því landi sem andófsmaðurinn var rekinn úr.  

Al Kasim skrifar sjálfur þættina og rannsakar efnið hverju sinni (Miles, 2005). Hann 

velur efni í þáttinn sem líklegt er að kalli fram sem einlægust viðbrögð og þar af leiðandi sem 

mest rifrildi milli gesta. Al Kasim tekur stundum upp á því í þáttunum að halda með öðrum 

gestinum á móti hinum. Ögrandi athugasemdir hans og spurningar eru gerðar til þess að ná fram 

svörum og viðbrögðum sem vekja mikla athygli. Oft verður mikill æsingur í þættinum og ekki 

óalgengt að það sé öskrað, fólki hótað og gengið út úr þættinum. Miles segir að þetta hafi gert 

hann að vinsælasta þætti sinnar tegundar í arabískri sjónvarpssögu. Oft er sagt að arabískar 

borgir verði hljóðlátari þegar Gagnstæð sjónarmið fara í loftið, og þá sérstaklega þegar þættirnir 

fjalla um mjög viðkvæm pólitísk málefni sem snerta eitthvert ákveðið arabaríki (Al Kasim, 

2005). 

Sú frjálsa umræða sem fer fram í Gagnstæðum sjónarmiðum þótti byltingarkennd þegar 

þátturinn hóf göngu sína (Miles, 2005). Í heimi araba var það nýjung að almenningur hefði 

tækifæri til að hringja inn í þáttinn og taka þannig þátt í umræðunum. Þátturinn fær hundruð 

símtala í hvert sinn. Þegar fólk hringir inn til Al Jazeera spyr símastarfsmaður viðkomandi hvað 

hann langi til að segja áður en hann er settur í beina útsendingu. Almenningur er síðan í beinni 

útsendingu en ekki er notast við neinn seinkunartíma, eins og gert er á flestum arabískum 

stöðvum, til dæmis til að koma í veg fyrir það að einhver segi eitthvað sem ekki má.  

Arabískir áhorfendur voru efins í fyrstu um að þetta væri eins einfalt og það liti út fyrir að 

vera og drógu margir hverjir í efa að það væri í raun og veru venjulegt fólk sem hringdi inn í 

þáttinn (Miles, 2005). Töldu þeir að hér væru til dæmis leynilögreglumenn á ferð. Flestir líta hins 

vegar á þáttinn í dag sem ósvikinn. Þó eru ekki allir arabar sammála um kosti og verðleika 
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þáttarins. Telja sumir að hann sé einungis keppni í hrópum og köllum á meðan aðrir trúa því að 

hann sé fyrsta skrefið í áttina að lýðræði.  

Þátturinn Gagnstæð sjónarmið náði ekki núverandi vinsældum á einni nóttu heldur tók 

það hann nokkra mánuði að ná vinsældum sínum (Miles, 2005). Það var vegna þess að fyrstu 

gestirnir voru ekki vissir um að vilja taka þátt í svona róttækum þætti. Sádi-arabíska 

sjónvarpsstöðin Orbit hafði áður fyrr verið með spjallþátt sem var meira í anda Larry King Live. 

Gestaval þáttarins taldist vera frekar djarft en umræðan var hins vegar aldrei jafn opinská og í 

Gagnstæðum sjónarmiðum. Gestir Gagnstæðra sjónarmiða héldu áfram í svolítinn tíma að vera 

áhyggjufullir yfir þeim afleiðingum sem gætu hlotist af því að koma fram í þættinum. Dæmi um 

það er að þegar frjálslyndismaður frá Túnis kom eitt sinn fram í þættinum þá var hann með 

gerviyfirvaraskegg, til að íslamskir ófriðarseggir myndu ekki þekkja hann eftir þáttinn. Það gekk 

hins vegar ekki betur hjá honum en svo að yfirvaraskeggið datt af í miðri umræðu, 

þáttastjórnandanum til mikillar kátínu.  

Þátturinn hefur langt í frá sloppið við gagnrýni og telja sumir fjölmiðlagagnrýnendur 

hann vera of sviðsettan til að hann geti verið sannur (Ayish, 2005). Arabísk dagblöð og tímarit 

hafa komið af stað ofsafenginni fjölmiðlaherferð gegn þættinum og Al Jazeera (Al Kasim, 2005). 

Arabískir fjölmiðlar hafa birt hundruð greina og skopmynda til að ráðast á þáttinn. Einnig hafa 

sumar sjónvarpsstöðvar verið með þætti þar sem stjórnmálamenn og frétta- og blaðamenn 

gagnrýna Al Jazeera og sverta þætti stöðvarinnar. Al Kasim segir að slíkar árásir hafi hins vegar 

hjálpað til við að auglýsa þáttinn og gera hann enn vinsælli.  

Þáttastjórnandanum Al Kasim er lýst sem ,,heitustu eigninni“ í arabísku sjónvarpi (Ayish, 

2005) og er hann orðinn eitt þekktasta andlit í heimi araba vegna þáttarins (Miles, 2005). Ef hann 

er ekki í dulargervi þegar hann fer meðal almennings þá þyrpist að honum fólk. Al Kasim fær 

mikið af hatursbréfum, og telur hann að í dag séu flest þeirra frá leyniþjónustunni. Hann óttast 

mjög um líf sitt en hann býr í afgirtri húsaþyrpingu í Doha. Al Kasim segist þakka guði fyrir það 

í hvert sinn sem hann ræsir bílinn sinn að hann springi ekki í loft upp.  

 

12.2. Trú og líf 

Al Sharia wal Hayat, sem hefur verið þýtt bæði sem Trú og líf og Íslam og líf, er vikulega á 

dagskrá Al Jazeera (Sakr, 2005). Stjórnandi þáttarins er Sheikh Yussef Al Qaradawi, sem er 

nafntogaður múslimskur fræðimaður (Allied Media Corp., e.d. 5). Í hverri viku tekur hann á 
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ráðgátum nútímalífsins út frá sjónarhorni íslams (Miles, 2005). Í þættinum er notast við þátttöku 

almennings (Allied Media Corp., e.d. 5) en fjallað er um allt frá stjórnmálum til kynlífs (Miles, 

2005). Al Qaradawi notar þekkingu sína á Kóraninum til að leysa vandamál fyrir ráðalausa 

áhorfendur. Þátturinn fær í hverri viku mörg þúsund bréf alls staðar að úr heiminum (Miles, 

2005). Ólöglegar upptökur af gömlum þáttum eru þýddar og seldar á verslunarmörkuðum, allt til 

Malasíu og Indónesíu. 

 Al Qaradawi er á áttræðisaldri og er trúarlegur útlagi (Miles, 2005). Honum var vísað á 

brott úr heimalandi sínu, Egyptalandi, fyrir um 40 árum síðan fyrir að vera meðlimur í 

trúarlegum samtökum sem kallast Bræðralag múslima. Al Qaradawi settist að í Katar þar sem 

hann hefur búið í um 30 ár. Hann er mjög virtur íslamskur klerkur. Í íslamstrú er borin mikil 

virðing fyrir helstu eldri klerkunum og skipta trúarlegar yfirlýsingar eða úrskurðir þeirra miklu 

máli. Úrskurðir Sheikh Al Qaradawi hafa haft áhrif á milljónir múslima um allan heim, bæði 

Sunni og Shia, meðal annars í gegnum Internetið. Flestir líta á skoðanir hans sem 

viðmiðunarreglur og margir líta á þær sem sannleik sem ekki verður komið höggi á.  

Í þættinum hefur oft verið tekið á spurningum sem snúa að stöðu kvenna innan íslams 

(Sakr, 2005). Miles (2005) segir að einn af eftirminnilegri þáttunum tengist þessari umræðu.  Það 

var þegar Al Qaradawi hneykslaði íhaldsama áhorfendur mikið með því að segja að það kæmi 

skýrt fram í Kórarinunum að foreldrar gætu ekki neytt dætur sínar til að giftast biðlum sem þeim 

líkaði ekki við.  

Trú og líf hefur haft mikil áhrif. Með þættinum hafa áhorfendur Al Jazeera vanist 

almenningsumræðu um það sem gerist innan veggja heimilisins, með því að ræða persónuleg 

málefni eins og fjölskyldulíf og hjónabönd í sjónvarpinu (Sakr, 2005). Þátturinn hefur knúið 

aðrar arabískar gervihnattasjónvarpsstöðvar til að koma svipuðum þáttum á laggirnar.  

 

12.3. Meira en ein skoðun og Án landamæra 

Akthar Men Ra´y, eða Meira en ein skoðun, hefur verið á dagskrá Al Jazeera frá því stöðin 

byrjaði (Zayani og Sahraoui, 2007) og er einn af þekktustu þáttum stöðvarinnar (Miles, 2005). 

Stjórnandi þáttarins er Sami Haddad,  frá Jórdaníu (El Oifi, 2005), en hann er fyrrum fréttamaður 

á BBC Arabic Television Service (Sakr, 2005). Í þættinum, sem er í beinni útsendingu, koma 

fram skoðanir á efnahagslegum, félagslegum, menningarlegum, vísindalegum og pólitiskum 

málefnum (El-Nawawy og Iskandar, 2003). Þátturinn gengur út á umræður á milli gesta 
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þáttarins, sem í flestum tilvikum eru fleiri en tveir. Gestirnir eru oftast þekktir einstaklingar og 

sérfræðingar í alþjóðlegum og arabískum málefnum. Í þættinum kemur oft fram róttæk gagnrýni 

á arabískar stjórnir og stjórnarfar, ásamt hollustu við lýðræðisleg viðhorf (El Oifi, 2005). Notast 

er við þátttöku áhorfenda í þættinum en teknar eru fyrir spurningar sem koma frá þeim símleiðis 

eða með faxi, og eru þær ræddar opinskátt (Zayani og Sahraoui 2007).  

Bila Hudud, Án landamæra, er þáttur sem er vikulega á dagskrá hjá Al Jazeera (Miles, 

2005). Miles líkir þættinum við Hardtalk á BBC World. Þátturinn gengur út á viðtöl augliti til 

auglitis, þar sem rætt er um eitt ákveðið málefni líðandi stundar (El-Nawawy og Iskandar, 2003). 

Gestir þáttarins eru oft leiðtogar stjórnmálaflokka, stjórnmálamenn, sérfræðingar og íslamskir 

fræðimenn. Algengt er að gestur þáttarins sé stjórnmálamaður sem hefur verið á allra vörum eftir 

að hafa sagt eða gert eitthvað umdeilt (Miles, 2005).  Stjórnandi þáttarins er Ahmad Mansur, 

egypskur blaðamaður (Zayani, 2005). Hann spyr oft mjög beinskeittra og ögrandi spurninga í 

þættinum, sem gestirnir eiga oft ekki von á.  

 

12.4. Aðeins fyrir konur  

Þátturinn Aðeins fyrir konur, eða Lil Nissa Faqat eins og hann heitir á arabísku, hóf göngu sína 

árið 2002 og er á dagskrá vikulega (Sakr, 2005). Í þættinum er fjallað um málefni kvenna og er 

honum stjórnað af sýrlenskri konu sem heitir Luna Shebel (Zayani, 2005).   

Umræðuefni þáttarins hefur í gegnum tíðina bæði stjórnast af atburðum líðandi stundar 

og af málefnum sem fólk hefur stöðugt áhuga á sem tengjast fjölskyldusamböndum og 

hjónaböndum (Sakr, 2005). Einnig er stundum fjallað um hversdagslega viðburði, svo sem 

kvennatímarit og félagslega siði. Meðal þess sem hefur verið tekið fyrir í þáttunum er ofbeldi 

gegn konum, áhrif hryðjuverkaárásarinnar í Bandaríkjunum 11. september á arabískar og 

múslimskar konur, hlutverkaskipti karla og kvenna, framtíð arabískra kvennahreyfinga, mæður 

og unglingsdætur þeirra og notkun eiginmannsins á peningum eiginkonunnar. Af þeim sem 

hringja inn í þáttinn eru karlmenn oftar en ekki í meirihluta.  

 

13. Siðareglur Al Jazeera  

Al Jazeera starfar út frá eigin siðareglum (Al Jazeera English, 2006d). Enska útgáfa stöðvarinnar 

starfar einnig samkvæmt sömu reglum. Þetta eru fyrstu siðareglurnar meðal arabískra fjölmiðla 

(New African, 2005). Siðareglur Al Jazeera voru fyrst kynntar í júlí árið 2004 í lok tveggja daga 
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fjölmiðlaráðstefnu í Katar (The New York Times, 2004). Reglunum er meðal annars ætlað að 

tryggja jafnar og tillitssamar umfjallanir.  

Al Jazeera hafði verið gagnrýnd fyrir myndir sem voru sýndar úr stríðinu í Írak (The New 

York Times, 2004). Stöðin sýndi myndefni af bandarískum hermönnum í gíslingu og blóðugum 

Írökum á meðan innrásin í Írak stóð yfir. Slíkar myndir sáust örsjaldan í vestrænum fjölmiðlum. 

Fréttastöðin hefur einnig verið helsti fjölmiðillinn, ásamt íslömskum vefsíðum, fyrir andófsmenn 

til að tilkynna föngun eða dráp á gíslum í Írak. Stjórnvöld í Washington hafa meðal annars sagt 

myndir stöðvarinnar af eyðilögðum húsum, særðum Írökum og föllnum bandarískum 

hermönnum valda æsingi og vera smekklausar. Stjórnendur stöðvarinnar hafa varið rétt sinn á 

slíkum umfjöllunum en segja að með siðareglunum sé tekið mið af tilfinningum araba og 

Vesturlandabúa við ákvörðun á því hvort eigi að sýna myndir af ofbeldi.  

Siðareglurnar eru settar fram í 10 liðum (Al Jazeera English, 2006a):  

 

1. Aðhyllast lífsreglur fréttamanna um heiðarleika, kjark, sanngirni, jafnvægi, sjálfstæði, 

áreiðanleika og fjölbreytni. Ekki taka auglýsingar eða pólitísk álitamál fram yfir 

fagmennsku. 

2. Leitast við að finna sannleikann og tilkynna hann í útsendingum, þáttum og 

fréttatilkynningum á ótvíræðan hátt þannig að það sé hvorki vafi um trúverðugleika né 

nákvæmni.    

3. Koma fram við áhorfendur af virðingu og taka á hverju málefni eða sögu með það í huga 

að sýna skýra, raunsæja og rétta mynd. Á sama tíma að taka tillit til tilfinninga 

fórnarlamba glæpa, stríðs, ofsókna og hörmunga, ættingja þeirra og áhorfenda, friðhelgi 

einkalífsins og almenns velsæmis.  

4. Taka sanngjarnri og heiðarlegri fjölmiðlasamkeppni opnum örmum án þess að leyfa 

henni að hafa slæm áhrif á gæði frammistöðunnar, svo það að ,,skúbba“ verði ekki 

markmiðið í sjálfu sér.  

5. Sýna margvísleg sjónarmið og skoðanir án hlutdrægni. 

6. Koma auga á fjölbreytni mannlegra samfélaga innan allra kynþátta, menningar og 

trúarbragða ásamt gildum þeirra og eðlislægum sérkennum til að endurspegla þau á 

óhlutdrægan og áreiðanlegan hátt. 
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7. Viðurkenna mistök þegar þau gerast, leiðrétta þau tafarlaust og tryggja það að þau gerist 

ekki aftur.  

8. Gæta gagnsæis þegar verið er að meðhöndla fréttir og fréttaheimildir á sama tíma og 

halda sig við viðteknar alþjóðlegar venjur um réttmæti þessara heimilda.  

9. Gera greinarmun á fréttaefni, skoðunum og athugunum til að forðast gildrur hugleiðinga 

og áróðurs.  

10. Standa með starfsfélögum í stéttinni og bjóða þeim stuðning þegar þess þarf, sérstaklega í 

ljósi árása og áreitni sem blaðamenn verða stundum fyrir. Vinna með aröbum og 

alþjóðlegum fréttabandalögum og fréttasamtökum til að verja fjölmiðlafrelsi.  

 

Auk þessara siðareglna er Al Jazeera með framkvæmdareglur sem koma fram í 

innanhússbæklingi þar sem tilgreind eru boð og bönn (New African, 2005).   

 

14. Áhrif Al Jazeera  

Áhrifa Al Jazeera gætir út fyrir arabískumælandi samfélög (New African, 2005). Virtar 

fréttastofur á borð við BBC, Sky News, CNN og CNBC hafa notað myndir og þætti stöðvarinnar. 

Stöðin er orðin áreiðanleg uppspretta frétta fyrir fréttamiðla um allan heim. 

El-Nawawy og Iskandar (2003) segja að áhrif Al Jazeera komi mest fram í því hvernig 

stöðinni hefur tekist að umbreyta fjölmiðlaumhverfi Mið-Austurlanda. Stöðin hafi gefið 

nokkrum svipuðum gervihnattastöðvum, sem eru hálf-sjálfstæðar, byr undir báða vængi. En á 

sama tíma hafi stöðin haldið uppi vörumerki Al Jazeera, sem er að gera ríkisstjórnir heimsins 

ábyrgar fyrir utanríkisstefnu sinni.  

Áhrifa Al Jazeera fór að gæta út fyrir Mið-Austurlönd áður en enska útgáfa stöðvarinnar 

kom til sögunnar. Stöðin hefur meðal annars verið sú fréttastöð sem mörg samfélög araba í 

Bandaríkjunum kjósa að horfa á (El-Nawawy og Iskandar, 2003). Einnig hefur hún leikið stórt 

hlutverk í því að styrkja málstað araba á Vesturlöndum með áhrifaríkri og áreiðanlegri 

fréttamennsku. 

 Ein aðaláhrif Al Jazeera eru þau að hún hefur opnað fyrir upplýsingastríð (El-Nawawy og 

Iskandar, 2003). Bandaríkjastjórn neyðist til að móta álit almennings þar sem hún fær á sig 

gagnrýni bæði í sínu heimalandi og svo enn meiri í mörgum öðrum löndum. Al Jazeera getur haft 

áhrif á almenningsálit Bandaríkjamanna með því að bregða fyrir sýn af daglegri undirokun sem á 
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sér stað í lífi araba. El-Nawawy og Iskandar segja að hún gæti jafnvel haft einhver áhrif á 

utanríkisstefnu Bandaríkjanna og haft bein áhrif á gang mála á þeim svæðum þar sem ríkir 

hættuástand, svo sem stríðsátök.  

Barkho (2006) segir að Al Jazeera hafi ekki einungis breytt landslagi 

gervihnattasjónvarpsstöðva í Mið-Austurlöndum heldur einnig neytt Vesturlönd til að 

endurhugsa útsendingartækni sem þeir nota til að vinna hug og hjörtu araba. Al Jazeera hefur að 

mati Barkho neytt lönd Mið-Austurlanda og víðar til að fara af stað með sínar eigin 

sjónvarpsútsendingar til að reyna að keppa við Al Jazeera og minnka vinsældir stöðvarinnar. 

Dæmi um það er að stjórnvöld í Sádi-Arabíu settu á fót Al Arabiya og stjórnvöld í 

Bandaríkjunum Al Hurra og Sameinuðu arabísku furstadæmin sjónvarpsstöðina sem ber nafnið 

Abu Dhabi, þegar löndin fundu það að pólitískur þrýstingur dugði ekki til að dempa umfjöllun Al 

Jazeera.  

 

15. Reiðin í garð Al Jazeera  

Al Jazeera er mjög umdeild stöð og hafa umfjallanir hennar verið tortryggðar, bæði innan og 

utan arabalandanna (Zayani, 2005). Stöðinni hefur meðal annars tekist frá upphafi að hneyksla í 

Mið-Austurlöndum og víða annars staðar fyrir storkandi nálgun í fréttum sínum (El-Nawawy og 

Iskandar, 2003).  

Hreinskilni Al Jazeera hefur reitt flestar ef ekki allar ríkisstjórnir arabalandanna til reiði 

(Zayani, 2005). Að mati sumra þessara ríkisstjórna eru umfjallanir og dagskrárval stöðvarinnar 

trúvilla (El-Nawawy og Iskandar, 2003). Al Jazeera fylgir vestrænum gildum með því að segja 

frá andstæðum skoðunum í stað skoðana ríkisstjórna á svæðinu (Bignell, 2008). Stöðin hefur því 

ekki forðast það að fjalla um félagsleg og pólitísk mál sem arabískar ríkisstjórnir hafa kosið að 

hafa hljótt um. Hún hefur á nærgætinn hátt boðið gagnrýni á ríkisstjórnir velkomna í sumum 

þáttunum sem hún sýnir. Zayani (2005) segir Al Jazeera meðal annars hafa átt frumkvæði að því 

að sýna fram á misnotkun valds í arabalöndunum. Stöðin hafi valdið því að þeir sem ráða yfir 

stefnumálum og aðalstjórnendur hafa skyndilega orðið ábyrgir og þurft að svara almenningi.  

Ein af ástæðunum fyrir því að Al Jazeera hefur angrað margar arabískar ríkisstjórnir er að 

andstaða er þar framandi hlutur (Zayani, 2005). Margar ríkisstjórnir kvarta yfir því að þættir 

stöðvarinnar ógni stöðugleika stjórnarhátta þeirra og líta því á stöðina með tortryggnum augum. Í 

augum sumra arabískra leiðtoga og stjórnmálamanna er Al Jazeera starfrækt til þess að grafa 
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undan þeirri lotningu sem þeim er sýnd í sínum eigin fjölmiðlum. Stöðin sé að gagnrýna, rísa 

gegn visku þeirra og grafa undan lögmæti stjórnarhátta þeirra.  

Arabísk ríki hafa mörg hver kvartað yfir Al-Jazeera við utanríkisráðuneyti Katars 

(Zayani, 2005). Samband landsins við Persaflóaríkin svokölluðu, og þá sérstaklega við Kuwait 

og Sádi-Arabíu, hefur verið stirt vegna þess efnis sem stöðin sjónvarpar. Pólitískir spjallþættir Al 

Jazeera hafa til dæmis valdið alvarlegri spennu milli Katars og ríkisstjórna annarra arabalanda 

(Ayish, 2005) Mörg dæmi eru um það að arabískar stjórnvöld hafi kallað sendiherra sína í Doha 

heim, til að mótmæla því sem þær líta á sem undirróður Al Jazeera gegn leiðtogum sínum og 

viðurkenndu siðferði. Stjórnvöld ýmissa landa hafa annað hvort hótað að slíta 

stjórnmálasambandi við Katar eða jafnvel slitið því vegna gagnrýni frá Al Jazeera. Á þetta meðal 

annars við um lönd eins og Jórdaníu og Egyptaland. Stjórnvöld í Sádi-Arabíu slitu 

stjórnmálasambandi við Katar árið 2002 vegna þess að Al Jazeera sýndi gagnrýni á þau (Worth, 

2008a). Sambandið komst ekki á aftur fyrr en árið 2007 eftir að stjórnvöld í Katar höfðu lofað 

því að það yrði haft taumhald á umfjöllunum um konungsríkið. Þá datt þáttur Al Jazeera um 

hinar dökku hliðar borgarastyrjaldarinnar skyndilega út í Alsír, þegar ríkisstjórnin tók rafmagnið 

af til nokkurra helstu borganna (Burns, 1999).  

Al Jazeera hefur lent í refsiaðgerðum fyrir þráfylgni sína við að rísa gegn menningu 

pólitísks taumhalds og með því að hafa litlar hömlur á umfjöllunum sínum um arabaríkin 

(Zayani, 2005). Í sumum arabalöndum hafa fréttamenn stöðvarinnar verið bannaðir eða ekki 

fengið vegabréfsáritun, á meðan stöðin hefur fengið ávítur í öðrum löndum. Fréttamenn Al 

Jazeera hafa meðal annars verið bannaðir í Sádi-Arabíu, Írak og Íran (Khamis, 2007). Er það gert 

til þess að mótmæla ögrandi umræðum um innan- og utanríkismál þessara landa. Sumar 

ríkisstjórnir hafa brugðið á það ráð að neita stöðinni um leyfi til að opna útibú eða jafnvel lokað 

þeim tímabundið (Zayani, 2005). Skrifstofu Al Jazeera í Ramallah, í Palestínu, var til að mynda 

lokað eftir að stöðin hafði sjónvarpað niðrandi mynd af Yasser Arafat í kynningarmyndbandi 

fyrir heimildamynd um líbönsku borgarastyrjöldina 1975-90. Í kynningunni sást mótmælandi 

halda skópari fyrir ofan mynd af palestínska leiðtoganum, sem tákn um fyrirlitningu. Með þessu 

þaggaði palestínska stjórnin niður í fjölmiðli sem hafði veitt yfirgripsmikla umfjöllun um 

palestínsku uppreisnina gegn Ísrael og hjálpað til við að setja palestínsk málefni í eldlínuna.   

Álit araba á Al Jazeera er hins vegar mjög breytilegt, þótt hátt heyrist í röddum þeirra 

óánægðu (El-Nawawy og Iskandar, 2003). Á meðan sumar arabískar ríkisstjórnir ásaka 
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fréttastöðina fyrir að vera vettvangur fyrir raddir andófsmanna og taka þátt í samsæri gegn þeim, 

viðurkenna aðrar ríkisstjórnir Al Jazeera sem rödd hlutlægni fréttamanna á svæði þar sem átök 

eru víða.  

Al Jazeera hefur ekki einungis tekist að angra ríkisstjórnir í Mið-Austurlöndum heldur 

einnig vestrænar ríkisstjórnir (Bignell, 2008). Vestræn ríki og ýmsar arabískar ríkisstjórnir hafa 

frá því Al Jazeera sýndi arabískum árhorfendum fyrstu myndbandsupptökuna af Osama bin 

Laden, í júní árið 1999, fordæmt Al Jazeera annað veifið fyrir að styðja Talíbana og Al Qaeda, 

og vera í forsvari fyrir þá (El-Nawawy og Iskandar, 2003). Stöðin hefur náð að skaprauna 

Bandaríkjamönnum sérstaklega mikið, vegna myndbandsupptakanna af bin Laden, og hefur 

ríkisstjórn Bush haldið því fram að Al Jazeera sé í tengslum við hryðjuverkamenn (McKelvey, 

2007).  

Eftir að öllum erlendum fjölmiðlum, fyrir utan Al Jazeera, var meinað að segja fréttir frá 

þeim svæðum í Afganistan sem Talibanar réðu yfir fékk fréttastöðin á sig mikið af spurningum 

og ásökunum (El-Nawawy og Iskandar, 2003). Al Jazeera var upphaflega eini fjölmiðillinn sem 

hafði fréttamenn með beinar útsendingar frá Kabúl, sem þá var umkringd, og Kandahar, sem var 

helsta skotmark stríðsins. Fáeinar bandarískar og aðrar vestrænar fréttastofur hafa farið til 

Afganistan og sent beint út frá höfuðborginni eftir að hermenn Talibana fóru frá Kabúl snemma í 

nóvember 2001.  

En mótmæli gegn Al Jazeera hafa ekki alltaf verið einungis í orðum. Bandarískur herafli í 

Afganistan og Írak sprengdi skrifstofu stöðvarinnar en sumir halda því fram að það hafi ekki 

verið óvart. Samkvæmt Gatehouse (2006) er talið að George W. Bush hafi reynt að fá Tony Blair 

með í ráðagerð um að ráðast á höfuðstöðvar Al Jazeera í Katar.   

 

16. Frjálsa stöðin?  

Emírinn í Katar er fullur áhuga á tjáningarfrelsi og lýðræði (Zayani, 2005). Hann afnam til 

dæmis ritskoðun fjölmiðla með því að leggja niður upplýsingaráðuneytið í Katar, sem hafði borið 

ábyrgð á ritskoðuninni. Emírinn hefur verið gagnrýninn á Bandaríkin opinberlega og einnig sagt 

að það sé verið að refsa Palestínu fyrir að stunda lýðræði. McKelvey (2007) segir að þrátt fyrir 

þessar opinberu skoðanir hans þá virðist Al Jazeera ekki sýna neina greinilega hlutdrægni. 

Umfjallanir um Ísrael og Bandaríkin séu eins og um öll önnur lönd.  
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Al Jazeera hefur fengið að starfa undir mjög fáum höftum frá ríkisvaldinu (El-Nawawy 

og Iskandar, 2003). Á sama tíma halda hinsvegar flestar arabískar ríkisstjórnir einhverju valdi 

yfir svæðisbundnum fréttaumfjöllunum, meðal annars með því að ritskoða fréttir sem eru þeim 

óhagstæðar. Zayani (2005) segir að Al Jazeera njóti frelsis sem á sér ekkert fordæmi, sem gerir 

hana að athvarfi fyrir tjáningarfrelsi í arabalöndunum. Árangur stöðvarinnar sé tilkominn vegna 

þess hve fólkinu sem starfar á stöðinni sé gefið mikið frelsi.  

Á tímabilinu frá um það bil 1999 til 2003 voru framkvæmdastjórar Al Jazeera beðnir um 

að ritskoða efni sitt af ýmsum einstaklingum (El-Nawawy og Iskandar, 2003). Meðal þeirra voru 

Colin Powell, fyrrverandi utanríkisráðherra Bandaríkjanna, og Yasser Arafat, fyrrum leiðtogi 

Palestínumanna. Stjórnendur stöðvarinnar hafa svarað þessum beiðnum á þann hátt að skýra frá 

skuldbindingu þeirra sem fréttamenn til að sýna fréttir og málefni með því að endurspegla 

skoðunina og hina skoðunina, eða ,,the opinion, and the other opinion“. Þessi setning hefur orðið 

slagorð og einkunnarorð Al Jazeera.  

Yfirmenn og starfsmenn stöðvarinnar hafa fengið stuðning frá ríkisstjórn Katars þegar 

beiðnir um ritskoðun hafa borist (El-Nawawy og Iskandar, 2003). Emírinn af Katar hefur árum 

saman staðist þrýstinginn frá leiðtogum landanna um að láta stöðina starfa eftir hefðbundnum 

siðum og venjum Mið-Austurlanda (Zayani, 2005). Það virðist hins vegar vera farið að breytast.  

Flestir fjölmiðlar heimsins, þar á meðal í Mið-Austurlöndum, fjölluðu um það þegar 

dómstóll í Sádi-Arabíu dæmdi unga konu til 200 svipuhögga í nóvember 2007 eftir að hún kærði 

sjö menn fyrir nauðgun (Worth, 2008a). Það var hins vegar ekkert fjallað um þetta mál hjá Al 

Jazeera. Worth segir að þögn stöðvarinnar sé sérstaklega athyglisverð í ljósi þess að fram að 

þessu hafi starfsmenn hennar verið viljugir til að senda út harða gagnrýni á sádi-arabísk 

stjórnvöld. Stöðin hafi oft reitt konungsfjölskyldu Sádi-Arabíu til reiði með umfjöllunum sínum. 

Greinin er skrifuð í byrjun janúar 2008 en Worth segir þá að í þrjá mánuði hafi Al Jazeera 

handleikið konungsríkið með silkihönskum samkvæmt fjölmiðlasérfræðingum. 

Worth (2008a) segir að þessi nýi tónn Al Jazeera sé tilkominn vegna fyrirmæla frá 

stjórnendum Katars til yfirmanna stöðvarinnar. Hann vitnar í tölvupóst frá starfmanni fréttastofu 

Al Jazeera. Þar kemur meðal annars fram að fréttamönnum hafi verið sagt að fást ekki við nein 

málefni Sádí-Arabíu án þess að ráðfæra sig við yfirmenn. Stjórnendur landsins stofnuðu Al 

Jazeera að hluta til sem vettvang fyrir gagnrýni í garð ríkisstjórnar Sádi-Arabíu. Þeir sjá sér hins 

vegar ekki lengur fært að snúa baki við Sádi-Arabíu í ljósi kjarnorkuhótana frá Íran. 
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Kjarnorkuógnin getur verið sérstaklega hættuleg fyrir Katar, meðal annars vegna þess að 

bandarísk herstöð er í landinu.  

Mustafa Alani, öryggissérfræðingur hjá Rannsóknarsetri Persaflóa í Dubai (the Gulf 

Research Center), segir að vegna þeirrar ógnar sem stafar af Íran, ringulreiðinni í kringum Írak 

og máttleysi Bandaríkjanna þá finnist leiðtogum Persaflóalandanna sem þau séu öll ,,um borð í 

sama bátnum“ (Worth, 2008a). Leiðtogar Katars hafi því ákveðið að veita Sádi-Aröbum loforð 

fyrir því að þeir muni hafa hemil á umfjöllunum Al Jazeera um konungsríkið. Hann segir að 

þetta loforð hafi verið gefið í september 2007 á fundi í Riyadh, höfuðborg Sádi-Arabíu. 

Tilgangur fundarins var að reyna að leysa langvarandi deilur á milli landanna tveggja. Á 

fundinum var Abdullah konungur Sádi-Arabíu, æðstu embættismenn Katars og stjórnarformaður  

Al Jazeera, Sheikh Hamad bin Thamer al-Thani. Sérfræðingar sem fylgjast með Persaflóanum 

segja að svo virðist sem Al Jazeera sé búin að milda umfjöllun sína um Sádi-Arabíu, eftir 

sættirnar milli Riyadh og Doha (Saleh, 2008).  

Worth (2008a) segir í grein sinni að breytingarnar hjá Al Jazeera séu hluti af víðtækara 

samkomulagi milli Katars og Sádi-Arabíu. Utanríkisráðherra Sádi-Arabíu tilkynnti í desember 

2007 að landið myndi láta sendiherra fara aftur til Katars, í fyrsta sinn frá því árið 2002. Þennan 

sama mánuð sóttu Sádi-Arabar þing um samstarf Persaflóaríkjanna í Doha en þeir höfðu neitað 

að mæta síðast þegar það var haldið þar. Þeir hafa einnig gefið til kynna að þeir muni koma til 

með að leyfa Al Jazeera að opna útibú í Riyadh.  

Sumt starfsfólk Al Jazeera telur að sama hvaða loforð yfirmenn stöðvarinnar hafi gefið, 

þá munu stórir fréttaatburðir í Sádi-Arabíu ekki vera hunsaðir innan stöðvarinnar eða dregið úr 

vægi þeirra (Worth, 2008a). Sumir arabískir blaðamenn hafa hins vegar sagt að vilji stöðvarinnar 

til að hlýða Sádi-Aröbum sanni að það sé enginn fjölmiðill á svæðinu sem er að fullu sjálfstæður. 

Worth segir að þessi stefnumótun lýsi því hvernig arabískir fjölmiðlar eru enn meðhöndlaðir sem 

pólitískt verkfæri af einræðisherrum svæðisins, þrátt fyrir það nýja frelsi sem Al Jazeera kom 

fram með á sínum tíma. 

Al Jazeera hefur fengið á sig gagnrýni varðandi fréttaflutning um Katar. Hún hefur meðal 

annars verið gagnrýnd fyrir það hve málefni sem tengjast utanríkisstefnu og innanríkismálum 

landsins fá litla umfjöllun (Weinberger, 2008). Þá segja gagnrýnendur Al Jazeera að stöðin fjalli 

af varkárni um umdeildar fréttir frá Katar (Khalaf, 2006). Weinberger (2008) segir að ríki á borð 

við Katar, sem hafa umborið eða jafnvel hvatt til egnandi fréttaumfjallanna, muni binda enda á 
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tilraun sína með tjáningarfrelsi ef þau láta undan þrýstingi frá öðrum löndum um ritskoðun 

fréttastöðva sinna. Í siðareglum Al Jazeera segir að stöðin skuli halda fast í staðla um 

fjölmiðlafrelsi og ekki taka auglýsingar eða pólitísk álitamál fram yfir fagmennsku. Weinberger 

segir að stjórnendur stöðvarinnar séu nú hins vegar í síauknum mæli í þeim sporum að þurfa að 

láta undan pólitískum álitamálum Katars.  

Mellor (2005) segir að svo virðist sem fjölmiðlafrelsi stöðvarinnar nái ekki yfir 

fjölmiðlamarkaðinn innanlands, þrátt fyrir að emír landsins hafi frá því hann komst til valda 

reynt á ýmsan hátt að sýna heiminum fram á viðleitni ríkisstjórnar sinnar til að nútímavæðast. 

Stofnun stöðvarinnar með ríkisstyrkjum hafi verið slíkt framtak. Miles segir að blaða- og 

fréttamenn á svæðinu stundi þó enn mikla sjálfsritskoðun. Þeir geri það til að forðast gagnrýni frá 

emírnum og stjórnarstefnu hans. Útgáfa leyfa fyrir fjölmiðil er enn í höndum ríkisstjórnarinnar. 

Einnig stjórna þeir því hverjir fá refsingu fyrir brot á lands- og siðferðilegum lögum sem sett eru 

á fjölmiðlana. Sem dæmi um þetta er að bannað er að gagnrýna emírinn eða prenta fréttir sem 

geta skaðað æðstu hagsmuni landsins.  

Burns (1999) segir að margir íbúar Katars haldi því fram að tilgangur emírsins með Al 

Jazeera og áformum hans um endurbætur sé meiri heldur en einungis brennandi áhugi fyrir 

lýðræði. Þeir segja að emírinn hafi gripið til gervihnattastöðvarinnar sem áhrifaríkrar leiðar til að 

styrkja brothætt kennimark og fullveldi landsins. Einnig sé hún til þess að aðskilja ímynd Katars 

frá Sádi-Arabíu  

Miles (2005) segir að það séu skiptar skoðanir á því hvað nákvæmlega vakti fyrir 

emírnum þegar hann stofnaði Al Jazeera. Hvort það var til dæmis gróðavon, þrá til að bæta 

lýðræði eða löngun til að ná pólitískum ávinningi fram yfir keppinauta sína til langs tíma, 

Sádana. Miles segir sköpun Al Jazeera ekki vera tilkomna fyrir tilstuðlan lýðræðis heldur frekar 

vegna frjálslyndis. Sjónvarpsstöðin geti verið lögð af jafn fljótt og hún var sett á laggirnar, ef 

emírinn skipti um skoðun einn daginn.  

 

17. Al Jazeera Network 

Al Jazeera hefur á síðustu árum aukið fjölmiðlaþjónustu sína, bæði svæðisbundið og á alþjóðlega 

vísu (Zayani og Sahraoui, 2007). Stöðin hefur farið af stað með þessa miklu þenslu til að 

staðsetja sig sem alheimsstöð í stað þverarabískrar stöðvar. Í augum starfsmanna stöðvarinnar er 

til dæmis Al Arabiya ekki keppinautur þeirra, þrátt fyrir að hafa verið stofnuð til að keppa við Al 
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Jazeera. CNN International og BBC World Service eru hins vegar helstu keppinautar 

stöðvarinnar. Ástæða þess að helsta samkeppnin er við þessar tvær stöðvar er sú að sarfsmenn Al 

Jazeera líta á stöðina sem alþjóðlegan fjölmiðil, meðal annars á grundvelli umfjöllunar hennar. 

Markmið Al Jazeera er þess vegna að breytast úr því að vera fréttastöð fyrir arabíska áhorfendur 

yfir í að vera fullgild alþjóðleg stöð sem hefur alla burði til þess að keppa um áhorfendur við 

leiðandi fjölmiðlafyrirtæki á alþjóðamarkaðnum (Zayani og Sahraoui, 2007).  

 Fyrirtækið Al Jazeera var formlega nefnt Al Jazeera Network í mars árið 2006 (Al 

Jazeera English, 2008a). Með þessu breyttist starfsemi stöðvarinnar yfir í það að vera alþjóðlegt 

fjölmiðlafyrirtæki. Al Jazeera Network samanstendur af Al Jazeera á arabísku og ensku, Al 

Jazeera Sport, Al Jazeera Documentary, Aljazeera.net, English.aljazeera.net, Al Jazeera Mobile, 

Al Jazeera Mubasher (Live), Al Jazeera Center for Studies og Al Jazeera Media Training and 

Development Center. Í júlí 2008 voru útibú Al Jazeera 70 talsins (Ghazi, 2008).  

Útibú Al Jazeera eru meðal annars í New York, Lundúnum, Washington D.C., París, 

Moskvu, Kaíró, Sarajevó, Jerúsalem, Ramallah, Jóhannesarborg, Bahrain, Addis Ababa, 

Islamabad, Teheran, Peking, Kuala Lumpur, Sydney, Jakarta, Hong Kong og Dubai (New 

African, 2005).  

 

17.1. Al Jazeera á netinu  

Aljazeera.net er fréttahluti Al Jazeera gervihnattastöðvarinnar á netinu (Awad, 2005). Vefsíðan, 

sem er á klassískri arabísku eins og gervihnattastöðin, hóf göngu sína í janúar árið 2001 (Miles, 

2005). Hún er fyrsta sérhæfða fréttanetsíðan á arabísku í heiminum (New African, 2005). 

Netsíðan er gríðarlega vinsæl meðal netnotenda og er ein vinsælasta fréttauppsprettan fyrir 

arabískumælandi fólk um allan heim (Zayani og Sahraoui, 2007).  

 Heimasíða Al Jazeera náði fljótt miklum vinsældum. Samkvæmt Miles (2005) var 

Aljazeera.net skoðuð þrjú hundruð þúsund sinnum daglega í maí árið 2001. Um 25% af þessum 

innlitum voru frá Bandaríkjunum. Frá 11. september 2001 fram að byrjun október sama ár var 

Aljazeera.net skoðuð 70 milljón sinnum. Á þessu fyrsta ári hennar heimsóttu 38 milljónir manna 

síðuna og var  hún skoðuð 265 milljón sinnum. Árið 2002 var Al Jazeera.net skoðuð 161 milljón 

sinnum en 54% þeirra innlita voru frá Mið-Austurlöndum og 39% frá Bandaríkjunum og Evrópu 

(Awad, 2005). Árið 2003 var heimasíðan skoðuð yfir eitt þúsund milljón sinnum.  
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 Innihald Aljazeera.net tók ýmsum breytingum fyrsta árið (Miles, 2005). Meðal þess sem 

netsíðan fór að bjóða upp á voru beinar útsendingar frá stórum blaðamannafundum í Hvíta 

húsinu og Pentagon, safn af hljóð- og myndbrotum og upptökur af sjónvarpsumræðum. Vefsíðan 

hafði einnig því hlutverki að gegna að vera vettvangur fyrir frekari umræður á málefnum sem 

komu fyrir í spjallþáttum gervihnattastöðvarinnar. Aljazeera.net fékk gott orð á sig meðal 

samfélags menntaðra araba í útlegð, og þá sérstaklega hjá viðskiptamönnum, ríkiserindrekum og 

blaða- og fréttamönnum.  

Aljazeera.net fór í samstarf við fjarskiptafyrirtæki í Dubai árið 2004 til að bjóða 

áskrifendum upp á fréttaþjónustu í farsíma (Miles, 2005). Þessi farsímaþjónusta var nýstárleg 

nálgun á fréttadreifingu í Mið-Austurlöndum (Zayani og Sahraoui) en þetta var í fyrsta sinn sem 

boðið var upp á slíka þjónustu af þessu umfangi í arabalöndunum (Miles, 2005).  

  Vefsíða Al Jazeera á ensku hóf göngu sína fyrri hluta árs 2003 (El-Nawawy og Iskandar, 

2003). Netsíðan hóf göngu sína í upphafi Íraks-stríðsins og var efni hennar í fyrstu takmarkað við 

Írak (Miles, 2005). Vefsíðan er sniðin að vestrænum áhorfendum en stofnun hennar var fyrsti 

áfangi í áætlun stöðvarinnar um að bæta við þjónustu á ensku (El-Nawawy og Iskandar, 2003).  

 Heimasíða Al Jazeera á ensku var ,,endurlífguð“ þann 15. nóvember árið 2006, sama dag 

og Al Jazeera English hóf göngu sína (Al Jazeera English, 2006a). Var þetta gert til að 

endurspegla útlit stöðvarinnar og ritstjórnarlegt innihald. Í október 2007 var heimasíða Al 

Jazeera English skoðuð fimm milljón sinnum í hverri viku (Guthrie, 2007). 60% heimsóknanna 

voru frá Bandaríkjunum. Heimasíða Al Jazeera English fær nú um 6 milljón heimsóknir á viku 

en yfir 60% þeirra koma frá Bandaríkjunum (Ghazi, 2008). 

 

17.2.  Hinar ýmsu stöðvar Al Jazeera Network 

Al Jazeera hefur á undanförnum árum fjárfest í ýmsum sérhæfðum stöðvum (Zayani og 

Sahraoui, 2007). Árið 2003 hóf Al Jazeera Sports Channel göngu sína og árið 2005 Al Jazeera 

Sports Plus 1 og Al Jazeera Sports Plus 2. Tvær síðarnefndu stöðvarnar senda út allan 

sólarhringinn beint frá helstu íþróttaviðburðum í heiminum. Þessar tvær stöðvar eru ólíkar Al 

Jazeera Sports Channel að því leyti að það þarf að borga óverulegt árgjald til að horfa á þær. 

Þetta er ekki gert vegna gróðahyggju heldur til að mæta alþjóðlegum lögfræði- og tæknilegum 

skilyrðum. Gjaldtakan er meðal annars tilkomin vegna þess að merki Al Jazeera í gegnum 

Arabsat og Nilesat hefur tilhneigingu til að leka yfir til vestrænna landa, en það þarf ekkert að 
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borga til að ná stöðinni í gegnum þessa leið. Truflaði þetta því getu ákveðinna vestrænna 

sjónvarpsstöðva til að ná í tekjur af beinum útsendingum á íþróttaatburðum.  

 Árið 2005 braut Al Jazeera blað í fjölmiðlasögu Mið-Austurlanda þegar stöðin fór af stað 

með Al Jazeera Live (Zayani og Sahraoui, 2007). Á þessari stöð er sýnt beint frá ýmsum 

fundum, ráðstefnum og öðrum samkomum sem fjalla um menningu, samfélagsmál, efnahagsmál 

og pólitík, án þess að fréttamenn og klipping á efninu komi við sögu. Al Jazeera Live er líkt við 

hina bandarísku C-span. Þessari sjónvarpsþjónustu er ætlað að sýna allt það sem fram fer fyrir 

luktum dyrum og almenningur hefur ekki aðgang að.  

 Enn ein stöðin sem Al Jazeera fór af stað með árið 2005 var sérstök stöð fyrir börn 

(Zayani og Sahraoui, 2007). Stöðin er starfrækt í samvinnu við Mennta-, vísinda- og 

samfélagsþróunarstofnun Katars. Á stöðinni er blandað saman skemmti- og kennsluefni. Ráðgert 

er að stöðin komi til með að framleiða sjálf um 40 prósent af barnaefninu. Svipar stöðinni til 

MBC3 sem er teiknimyndastöð á arabísku og er í eigu sama fyrirtækis og Al Arabiya. Markmið 

barnastöðvar Al Jazeera er að kenna börnum á aldrinum 3 til 15 ára ásamt fjölskyldum þeirra 

nútímagildi, eins og umburðarlyndi.  

 Heimildastöð Al Jazeera, Al Jazeera Documentary, hóf göngu sína 1. janúar árið 2007, 

sex vikum eftir að Al Jazeera English byrjaði (Al Jazeera English, janúar 2007a). Heimildastöðin 

sendir út á arabísku, allan sólarhringinn, og eru höfuðstöðvar hennar í Doha. Markmið 

stöðvarinnar er að verða leiðandi á heimildasviðinu. Mið-Austurlönd fá sérstaka athygli á 

stöðinni þar sem áhersla er á menningarlegan fjölbreytileika innan samfélaganna. Áður en 

heimildastöðin hóf göngu sína keypti Al Jazeera þúsund klukkutíma af efni frá BBC, þar á meðal 

um náttúrulíf, málefni líðandi stundar og heimildamyndir á sviði vísinda og sögu, til að sýna á 

stöðinni (Miles, 2005).  

 Á heimildastöðinni eru sýndar hágæða heimildamyndir sem fjalla um þær hliðar lífsins 

sem snerta heilsu, trúmál, félagsmál, sögu, stjórnmál, vísindi, listir og ferðalög (Al Jazeera 

English, 2007a). Leitast er við að kafa djúpt ofan í mannlegar sögur með fræðslu og upplýsandi 

nálgun. Málefni sem stundum eru hunsuð eða litið er fram hjá eru oft í brennidepli. Reynt er að 

fjalla um málefni sem vestrænir fjölmiðlar hafa að mati forsvarsmanna stöðvarinnar litið fram 

hjá eða rangfært. Farið er í þessi málefni á þeim grundvelli að þau skipti Vesturlandabúa ekki 

máli þrátt fyrir að vera í forgangi meðal annars hjá múslimum og aröbum.  



Al Jazeera: Gluggi inn í heim araba 

46 

 

 Al Jazeera Mobile er þjónusta sem samsteypan stendur fyrir en í gegnum hana er hægt að 

fá helstu fréttir sendar í farsíma, víðsvegar um heiminn (Al Jazeera English, 2008b). Hægt er 

bæði að fá fréttirnar á ensku og arabísku. Fréttirnar eru sendar í formi SMS og MMS en einnig er 

hægt að horfa á Al Jazeera English og arabísku Al Jazeera í beinni útsendingu í símanum. Í 

gegnum þessa þjónustu er hægt að velja á milli viðskipta, íþrótta, stjórnmála og nýjustu frétta.   

 Vorið 2007 var gerður samningur við YouTube um að setja nokkra af þáttum 

stöðvarinnar á netið (Ivry, 2007). Bæði Al Jazeera á arabísku og ensku eru með YouTube síður. 

Viðtökur netnotenda voru góðar en í október sama ár var hlaðið niður af síðunum 50-100 þúsund 

sinnum á dag. Stór hluti þess fólks sem það gerði var frá Bandaríkjunum. Á YouTube stöðinni er 

meðal annars gert nýtt efni sérstaklega fyrir stöðina en meðal þeirra sem koma fram á Al Jazeera 

í gegnum YouTube er Riz Khan og Yusuf Islam, betur þekktur sem Cat Stevens. Með Youtube 

fær stöðin tækifæri til að koma efni sínu á framfæri við áhorfendur um allan heim. Á Al Jazeera 

English YouTube stöðinni eru sýnd ýmis myndbrot úr þáttum ensku stöðvarinnar, þar á meðal úr 

Vitni, Fólki og valdi, Sérhverri konu og Innan Íraks.   

Zayani og Sahraoui (2007) segja að það sé ekki endilega hagkvæmt að stækka Al Jazeera 

samsteypuna og auka verkefni hennar. Heimildastöðin þurfi til að mynda gríðarlegt fjármagn án 

þess að tryggt sé að eitthvað af því skili sér til baka. Stækkun samsteypunnar getur hins vegar 

verið jákvæð út frá viðskiptalegu sjónarhorni. Með því að setja á fót fleiri stöðvar einkennist Al 

Jazeera fyrirtækið ekki lengur eingöngu af pólitískum yfirtóni og mun hafa víðtækari 

áhorfendahóp. Fyrir vikið gætu auglýsingatekjur því orðið meiri, sem myndi að sama skapi auka 

sjálfstæði stöðvarinnar.  

   

18. Al Jazeera English 

Þau miklu áhrif sem Al Jazeera hafði á Vesturlöndum sýndu greinilega að áhugi á arabískum 

sjónarmiðum væri fyrir hendi eftir hryðjuverkaárásirnar 11. september 2001 (Miles, 2005). 

Stöðin náði þá mikilli athygli þrátt fyrir að senda út á tungumáli sem fáir Vesturlandabúar skildu. 

Muftah al-Suwaidan, framkvæmdastjóri útibúsins í London, lét þau orð falla að Al Jazeera á 

ensku yrði fyrsta stöðin í sögu sjónvarpsútsendinga sem myndi segja Vesturlandabúum frá 

arabískum og íslömskum sjónarmiðum. 

Framkvæmdastjórn Al Jazeera hafði talað um að koma á laggirnar stöð á ensku í 

töluverðan tíma áður en hún varð að raunveruleika (Miles, 2005). Stofnun stöðvarinnar hafði 
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stöðugt verið frestað. Árið 1998 var stofnun Al Jazeera á ensku fyrst kynnt til sögunnar. Það 

gerðist hins vegar lítið í þeim efnum alveg þangað til árið 2002 þegar Al Jazeera kynnti áform 

um að láta þýðendur talsetja á ensku í beinni útsendingu fréttir arabísku Al Jazeera ásamt þáttum 

og skýringum sem fjölluðu um málefni líðandi stundar. Opinber skýring á þeirri töf sem varð á 

því að stöðin færi fyrst í loftið er að starfsmennirnir hafi átt við tæknileg vandamál að stríða 

(Gatehouse, 2006). Gatehouse segir að það hafi hins vegar verið uppi orðrómur um það að 

seinkunin hafi verið tilkomin vegna valdastríðs þar sem eigendur stöðvarinnar hafi reynt að 

tryggja það að hún myndi ekki víkja um of frá Al Jazeera formúlunni.  

Al Jazeera English hóf göngu sína 15. nóvember árið 2006 (Al Jazeera English, 2006d). 

Hún er fyrsta arabíska sjónvarpsstöðin sem sendir út á ensku allan sólarhringinn, alla daga 

(Zayani og Sahraoui, 2007). Meðal þess sem stöðin sendir út eru málefni líðandi stundar, fréttir, 

skýringar, heimildaþættir og heimildamyndir, viðskipti, íþróttir, afþreying og umræður í beinni 

útsendingu (Al Jazeera English, 2006b). Al Jazeera English skilgreinir sig sem sjálfstæða 

fréttastöð sem fjallar um allar hliðar málsins frá öllum hlutum heimsins, og gjörbyltir vali 

áhorfenda (Khamis, 2007).  

Áður en Al Jazeera English fór í loftið heyrðust áhyggjuraddir frá aðdáendum arabísku 

stöðvarinnar um að stöðin myndi verða lin gagnvart valdi Vesturlanda (Gatehouse, 2006). 

Markmið Al Jazeera English er að segja alheimsfréttir ásamt því að koma með sjónarhorn Mið-

Austurlanda (Khamis, 2007). Umfjöllun um Mið-Austurlönd og múslima er ríkjandi á stöðinni 

(Potter, 2007). Meirihluti frétta í dag flæðir frá vestrinu til austursins (Khamis, 2007). Nýjar 

stöðvar munu hins vegar standa fyrir streymi upplýsinga frá arabaheiminum til annarra hluta 

heimsins, og þá sérstaklega til þróaðra vestrænna ríkja, ef enska útgáfa Al Jazeera heppnast vel. 

Ef hún nær að sanna sig mun hún standa fyrir fyrstu samkeppnishæfu og raunhæfu tilrauninni til 

að bjóða núverandi flæði enskra og bandarískra frétta byrginn. Al Jazeera English fékk verðlaun 

fyrir bestu sólarhringsfréttadagskrána á Monte Carlo sjónvarpshátíðinni 14. júní árið 2008. Ghazi 

(2008) segir að verðlaunin séu vitnisburður um það að stöðin sé að setja hærri viðmið fyrir fréttir 

í heiminum, á sama hátt og arabíska Al Jazeera hefur gert í Mið-Austurlöndum.  

Áður en Al Jazeera á ensku kom til sögunnar höfðu verið sendar út stuttar arabískar fréttir 

á ýmsum tungumálum (Miles, 2005). Fyrirmynd stöðvarinnar var upphaflega fréttaútsendingar 

eins og hjá BBC World og CNN International (Pfanner, 2008). Ætlunin er ekki að láta Al Jazeera 

English endurspegla arabísku stöðina og eru til dæmis fréttir og fréttaskýringaþættir ekki 
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hljóðsettir á ensku í beinni útsendingu (Zayani og Sahraoui, 2007). Stöðinni er stjórnað af 

vestrænu teymi og er starfsfólkið sem sér um beinar útsendingar með ensku sem móðurmál. Al 

Jazeera English hefur sín sérkenni en er þó starfrækt út frá siðareglum Al Jazeera. Stjórnendur og 

fréttamenn Al Jazeera English segjast starfa sjálfstætt og ekki starfa undir yfirráðum emírsins 

(McKelvey, 2007). Einnig séu þeir óháðir arabísku stöðinni. Samkvæmt Will Stebbins, sem er 

yfir útibúinu í Washington, hafa öll fjögur meginútibúin ritstjórnarlegt sjálfstæði yfir eigin efni.  

Höfuðstöðvar Al Jazeera á ensku eru í Doha en hún  er fyrsta fréttastöðin á ensku í 

heiminum sem er með höfuðstöðvar í Mið-Austurlöndum. Einnig er stöðin með 

útsendingamiðstöðvar í Lundúnum, Washington D.C. og Kuala Lumpur, ásamt þjónustuútibúum 

um allan heim (Al Jazeera English, 2006b). Af öllum fjórum útsendingarmiðstöðvunum koma 

hlutfallslega flestar fréttir frá Doha (McKelvey, 2007). Fréttir herma að það hafi kostað milljarð 

Bandaríkjadollara að byggja upp fréttastöðvarnar í Washington, Lundúnum, Doha og Kuala 

Lumpur, auk 30 fréttaskrifstofa og ráðningar fréttamannanna (Jafaar, 2007).  

Hjá Al Jazeera English starfa yfir 700 manns af meira en 45 mismunandi þjóðernum (Al 

Jazeera English, 2006c). Ákveðnir fastagestir birtast reglulega á skjánum en til dæmis hafa 

Jimmy Carter, Wesley Clark og Mike Wallace allir annað hvort komið í viðtal til stöðvarinnar 

eða koma reglulega þar fram. Árið 2007 voru 140 starfsmenn ráðnir til stöðvarinnar frá NBC, 

CBS, CNN og öðrum bandarískum stöðvum (McKelvey, 2007). Einhverjir koma til dæmis frá 

FOX News. Það árið voru 24 fréttaþulir hjá útsendingarmistöðvunum fjórum en 12 þeirra voru 

staðsettir í Doha.  

 

18.1. Útbreiðsla ensku stöðvarinnar 

Þegar Al Jazeera English hóf göngu sína náði hún til yfir 80 milljóna heimila víðsvegar um 

heiminn í gegnum kapalkerfi eða gervihnött (Al Jazeera English, 2006d). Al Jazeera English 

gerði samning við Hong Kong Cable Limited í janúar 2008 um útsendingar í Hong Kong (Al 

Jazeera English, 2008a). Með þessum samningi náðu yfir 100 milljón heimili um allan heim Al 

Jazeera á ensku. Í mars 2008 tilkynnti stöðin að það hefði náðst samningur um dreifingu á 

mörkuðum í Úkraínu, Víetnam og Portúgal (Pfanner, 2008). Þessi samningur gerði það að 

verkum að yfir 110 milljón heimili ná stöðinni.  

Miles (2005) segir að með allar sínar hugsanlegu milljónir áhorfenda sé ein mikilvæg 

ástæða fyrir Al Jazeera að senda út á ensku, en það er möguleikinn á því að hækka tekjur 
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samsteypunnar í gegnum auglýsingar frá evrópskum og bandarískum fyrirtækjum. Hluti af 

áhorfendum stöðvarinnar er staðsettur á Bretlandi og í Norður-Ameríku, en flestir í Asíu (Zayani 

og Sahraoui, 2007). Helsti áhorfendahópur Al Jazeera á ensku eru múslimaþjóðir, sem ekki 

teljast arabískar, eins og Pakistan og Indónesía (Gatehouse, 2006). Til að láta ensku útgáfu Al 

Jazeera höfða sem mest til vestrænna áhorfenda og auglýsenda tryggði stöðin sér vel þekkta 

sjónvarpsmenn (Khamis, 2007). Meðal þeirra sem gengu til liðs við stöðina voru David Frost frá 

BBC, Josh Rushing sem var talsmaður Bandaríkjahers í Íraksstríðinu, Riz Khan fyrrverandi 

fréttaþulur á CNN og David Foster fyrrum fréttamaður á breska Sky News. Khamis segir að með 

því að senda út á ensku og með því að fá þekkta alþjóðlega fjölmiðlamenn til liðs við sig sé 

stöðin að reyna að sigrast á þeim fagmannlegu og menningarlegu hindrunum og áskorunum sem 

arabískar gervihnattastöðvar standa andspænis.  

Rannsakendur segja að Al Jazeera English hafi átt erfitt með áhlaup á suma staði vegna 

stöðva á borð við BBC og CNN (Pfanner, 2008). Á sama tíma hafa nýjar stöðvar eins og BBC 

Arabic og France 24 veitt aukna samkeppni. Stöðinni hefur enn ekki tekist að tryggja sér víðtæka 

dreifingu í gegnum kapalkerfi í Bandaríkjunum (Stelter, 2008). Þar er nánast einungis hægt að 

nálgast Al Jazeera English í gegnum heimasíðu stöðvarinnar, English.aljazeera.net og á YouTube 

síðu hennar (Guthrie, 2007). Bandaríkjamenn geta einnig keypt gervihnattadisk af GlobeCast, 

sem er deild innan France Telecom, til að sjá stöðina (Ghazi, 2008). Al Jazeera er hins vegar ekki 

eina gervihnattastöðin sem á í erfiðleikum með að fá dreifingu í Bandaríkjunum því BBC World 

er einnig meira eða minna óaðgengileg þar (Pfanner, 2008).  

Al Jazeera English hefur hins vegar fengið mun betri viðtökur í mörgum öðrum löndum 

en Bandaríkjunum (McKelvey, 2007). Tony Blair, fyrrverandi forsætisráðherra Bretlands, kom 

til dæmis fram á stöðinni fimm dögum eftir að hún hóf göngu sína, eða 20. nóvember árið 2006. 

Á Bretlandi er til að mynda hægt að horfa á Al Jazeera en ekki FOX News (Ghazi, 2008). 

Ástæðan fyrir því er að breska reglugerðareftirlitið (the British regulatory watchdog) telur að Al 

Jazeera English hafi mistekist að mæta lágmarkskröfum reglna um hlutlausar fréttir. Í Ísrael var 

hætt að sýna bæði BBC World News og CNN International til að rýma fyrir Al Jazeera English. 

Þar er stöðin sýnd á tveimur stærstu kapalkerfunum, HOT Television og Yes TV. Al Jazeera 

English er ein af vinsælustu stöðvunum í Ísrael.  

Vandræði Al Jazeera English með að fá dreifingu með gervihnöttum og kapalþjónustu 

stafa meðal annars af því að stjórnendur fyrirtækjanna óttast bakslag frá þrýstihópum og 
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viðskiptavinum vegna meintrar samkenndar arabísku stöðvarinnar við hryðjuverkamenn 

(Gatehouse, 2006). Sérfræðingar segja hins vegar að aðalástæðan fyrir erfiðleikum í útbreiðslu 

stöðvarinnar sé ekki umdeilt  orðspor Al Jazeera heldur mettun markaðarins (Gray, 2006). Þar 

sem svo margir fréttaþættir séu nú þegar sýndir sé Al Jazeera English ekki að bæta miklu við 

fjölmiðlaflóruna.  

 

18.2. Mótbyrinn í Bandaríkjunum  

Erfiðleikarnir við að fá dreifingu í gegnum helstu gervihnatta- og kapalstöðvakerfi í 

Bandaríkjunum hafa valdið stjórnendum Al Jazeera vonbrigðum (Jafaar, 2007). Orðstír Al 

Jazeera sem sá miðill, sem Osama bin Laden kýs að sýna myndböndin sín á, hefur gert 

enskumælandi stöðinni erfitt fyrir (Pfanner, 2008). Árið 2006 var til dæmis hætt við nokkra 

dreifingarsamninga eftir að hagsmunahópar efndu til mótmæla vegna stöðvarinnar, sem byggðust 

meðal annars á því að stöðin væri and-ísraelskt áróðursverkfæri sem sýndi myndbönd Al Qaeda 

af afhöfðunum (Guthrie, 2007). 

Í Bandaríkjunum hafa stærstu kapalkerfin, þar á meðal Fox Reality, Comcast og Time 

Warner Cable, neitað að sýna Al Jazeera English (Ghazi, 2008). Stöðin er einungis aðgengileg í 

Bandaríkjunum í Toledo í Ohio, Burlington í Vermont og Washington D.C., en Pentagon sýnir 

stöðina á lokaðri sjónvarpsrás (Moss, 2007; Guthrie, 2008).  

 Í Toledo er það Buckey CableSystem sem býður upp á Al Jazeera English (Moss, 2007). 

Kapalkerfið byrjaði með stöðina 19. mars árið 2007 (Moss, 2007). Buckey hefur 150 þúsund 

áskrifendur að tveimur kapalkerfum og er stærsta bandaríska fyrirtækið sem býður upp á Al 

Jazeera English. Fyrirtækið hefur fengið fjöldann allan af kvörtunum vegna þessa. Meðal þeirra 

sem hefur heyrst hvað hæst í er Accuracy in Media (AIM), sem eru grasrótarsamtök sem fylgjast 

náið með fjölmiðlum. Hópurinn fullyrðir að Al Jazeera English sé meðal annars málpípa fyrir 

nokkra hryðjuverkahópa. Það að stöðin fái fjármagn frá stjórnvöldum í Katar setur 

spurningamerki við sjálfstæði hennar, að mati ritstjóra AIM, Cliff Kincaid (Moss, 2007). Hann 

segir að á stríðstímum jaðri það við sjálfsmorð þjóðarinnar að veita þeim pláss í Bandaríkjunum. 

AIM hefur háð margar herferðir til að hindra dreifingu stöðvarinnar í Bandaríkjunum.  

Burlington, sem er stærsta borg Vermont, var fyrsta bandaríska borgin til að bjóða upp á 

aðgang að Al Jazeera English (Rao, 2007). Stöðin hefur verið aðgengileg í gegnum kapalkerfi í 

eigu bæjarins, Burlington Telecom, frá því í desember 2006 (Moss, 2007). Í Toledo er töluvert 
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stór hópur sem talar arabísku. Í Burlington er hins vegar einungis mjög lítill hluti íbúanna 

múslimar en það eru einungis fáeinar flóttafjölskyldur frá Sómalíu og Bosníu, sem hafa lítinn 

áhuga á stjórnmálum Mið-Austurlanda. Rao (2007) segir að ein af ástæðunum fyrir því að farið 

var að bjóða upp á Al Jazeera English í Burlington sé að í Vermont ríkir sjálfstæður og 

frjálsþenkjandi andi, ásamt því að íbúar ríkisins eru fremur vinstrisinnaðir. Að auki hentaði Al 

Jazeera English vel markmiðum Burlington Telecom sem er að berjast gegn sameiningu 

fjölmiðla og auka fjölbreytni, bæði í upplýsingum og fréttum.  

Árið 2007 voru um 1200 manns áskrifendur að kapalkerfinu í Burlington (Moss, 2007). 

Um vorið og í byrjun sumars árið 2008 fóru fram miklar almenningsumræður í borginni um það 

hvort það ætti að halda áfram að bjóða upp á Al Jazeera English á kapalkerfi borgarinnar (Ghazi, 

2008). Deilan um stöðina hófst í maí 2008 þegar framkvæmdastjóri fjarskiptastofnunarinnar í 

Burlington ákvað að fjarlægja stöðina af kapalkerfinu vegna fjölda kvartana. Bob Kiss, 

borgarstjóri Burlington, vildi hins vegar ekki að hætt yrði með stöðina fyrr en eftir að borgarbúar 

hefðu tjáð sig um málið. Tveir umræðufundir voru haldnir, annar seint í maí og hinn um miðjan 

júní, þar sem íbúarnir komu skoðunum sínum á framfæri við tvær af eftirlitsnefndum 

fjarskiptastofnunar borgarinnar.  

 Ghazi (2008) segir að Burlington Free Press.com hafi sagt frá því 26. júní 2008 að 

nefndirnar hafi einróma komist að þeirri niðurstöðu að kapalkerfi borgarinnar ætti að halda áfram 

að bjóða upp á Al Jazeera English. Í niðurstöðum segir að vitnisburðurinn sem kom fram gegn 

stöðinni sé byggður á upplýsingum frá þriðju hendi. Það séu engar vísbendingar sem styðji það 

að stöðin láti hryðjuverk og óhróður gegn gyðingum viðgangast eða vilji láta tortíma Ísrael.  

 Málinu lauk þannig að samkomulag náðist og verður Al Jazeera English því áfram 

aðgengileg í gegnum Burlington Telecom (Guthrie, 2008).  

 

18.3. David Marash  

David Marash hóf störf sem fréttaþulur hjá útibúi Al Jazeera English í Washington í febrúar árið 

2006 (Cunningham, 2008). Áður starfaði hann á ABC við þáttinn Nightline. Cunningham segir 

að Marash hafi fært stöðinni trúverðugleika gagnvart bandarískum áhorfendum.  

Marash, sem var þekktasti bandaríski fréttamaðurinn á Al Jazeera English, hætti á 

stöðinni í mars 2008 þegar tveggja ára samningur hans rann út (Stelter, 2008). Hann var látinn 

vita af því í desember árið 2007 að hann ætti að hætta að vera fréttaþulur hjá stöðinni og vera 
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fréttaritari í staðinn (Cunningham, 2008). Síðasti dagur hans sem þulur var 13. mars 2008. Hann 

segir í viðtali við Cunningham að þá hafi enginn sem talar með bandarískum hreim verið kynnir 

hjá Al Jazeera. Það hafi hvarflað að honum að þetta væri einn liður í því að minnka ritstjórnarleg 

innlegg frá Bandaríkjunum.   

Ein af ástæðum þess að Marash hætti var að honum fannst vera komin and-bandarísk 

hlutdrægni í umfjallanir stöðvarinnar (Cunningham, 2008). Honum fannst ritstjórnarlegt vald 

höfuðstöðvarinnar í Doha hafa aukist og ritstjórnarleg stefna stöðvarinnar hafa breyst frá því 

hann byrjaði þar (Stelter, 2008). Þegar fór að líða frá stofnun stöðvarinnar hafi höfuðstöðvarnar í 

Doha stjórnað því stöðugt meira hvað kæmist í fréttirnar. Þetta leiddi til þess að sjálfstæði hinna 

þriggja svæðisstöðvanna minnkaði að hans mati.  

Í grein Stelter í New York Times (2008) segir að brottför Marash frá stöðinni sé í 

samræmi við fréttir af fjárhagslegum niðurskurði stöðvarinnar. Í grein hans er talað um frétt The 

Guardian á Bretlandi þar sem kom fram að yfir 15 starfsmenn Al Jazeera English hafi hætt 

störfum á síðustu mánuðum.  

 

18.4. Þættir á Al Jazeera English 

Fyrir utan fréttir þá er fjöldinn allur af hinum ýmsu þáttum sýndur á Al Jazeera English. Fólk um 

allan heim getur sent viðbrögð sín og skoðanir til allra þáttanna í gegnum heimasíðu Al Jazeera 

English. 

Einn af þáttum stöðvarinnar er Inside Story, eða Sagan á bak við fréttirnar. Í þessum þætti 

er farið yfir helstu fréttir dagsins og bakgrunnur þeirra skoðaður (Al Jazeera English, 2007d). 

Meðal annars eru fengnar skoðanir frá hinum ýmsu einstaklingum á fréttunum. Í þættinum er 

einnig skoðað það sem næsti dagur gæti haft í för með sér.  

Riz Khan sér um þáttinn Einn á móti einum, eða One on One (Al Jazeera English, 2007f). 

Þátturinn fer fram í samtalsformi frekar en í formi fréttaviðtals. Gestir þáttarins eru einstaklingar 

allsstaðar að úr heiminum sem eru þekktir á alþjóðavettvangi eða svæðisbundið fyrir störf sín. 

Markmið þeirra í lífinu, persónulegar sögur, ákveðnar stundir eða atvik eru höfð í brennidepli. 

Áhorfendur fá góða sýn inn í lífsspeki stjarnanna, og það fólk og atburði sem hafa haft áhrif á 

starfsferil þeirra. Meðal þeirra sem hafa komið fram í þættinum eru Bob Geldof, Mike Wallace, 

Dalai Lama, Bryan Adams og Bollywood leikkonan Mallika Sherawat.  
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 Þátturinn Einn á móti einum er ekki sá eini sem Riz Khan stjórnar á Al Jazeera English 

heldur er hann einnig með þáttinn Riz Kahn Show (Al Jazeera English, 2007i). Í þættinum geta 

áhorfendur um allan heim komið með spurningar til frægra einstaklinga, fréttamanna og 

heimsleiðtoga símleiðis, í gegnum myndbandsupptöku, símbréf, með tölvupósti og SMS. 

Þátturinn er í beinni útsendingu, mánudaga til fimmtudaga.  

 Everywoman, Sérhver kona, er fyrsti þáttur sinnar tegundar frá Mið-Austurlöndum (Al 

Jazeera English, 2007c). Sérhver kona er blanda af hörðum fréttum og mildari umræðuefnum. 

Þar eru sagðar sögur sem hafa alþjóðlega skírskotun þar sem fjallað er um ýmis málefni út frá 

sjónarhóli kvenna, allt frá samfélögum, til menntunar, trúmála, lista og kynlífs. Þátturinn er 

sýndur vikulega en stjórnandi hans er Shiulie Ghosh, sem einnig flytur fréttirnar frá Doha.  

 Listening Post, eða Hlustunarstólpinn, er vikulegur þáttur sem veitir áhorfendum innsýn 

inn í það hvernig fréttir eru meðhöndlaðar af fjölmiðlum heimsins (Al Jazeera English, 2007e). 

Richard Gizbert, stjórnandi þáttarins, skoðar alla miðla heimsins, allt frá sjónvarpi, útvarpi og 

dagblöðum yfir í podcast og blogg. Áhorfendur eru hvattir til að senda þættinum 

myndbandsupptökur.  

 Þátturinn Fólk og vald, People & Power, fjallar um vald á 21. öldinni (Al Jazeera 

English, 2007g). Farið er um heiminn og athugað hvernig valdajafnvægið er að breytast í 

viðskiptum, samfélögum og stjórnmálum. Í þættinum er skoðað hver fer með valdið, hver vill fá 

það, hvernig það er notað og misnotað. Starfsfólk þáttarins vinnur með sjálfstæðum 

framleiðendum og fréttamönnum um allan heim. 

 Markmið þáttarins 101 East, eða 101 Austur, er að auka skilning heimsins á Asíu-

Kyrrahafssvæðinu, menningu þess og íbúum (Al Jazeera English, 2007b). Teymoor Nabill, 

stjórnandi þáttarins, skoðar málefni sem snerta Asíu-Kyrrahafssvæðið og fer yfir stórar fréttir 

sem gerast á svæðinu og annars staðar í heiminum. Tilgangurinn er að hitta einstaklinga sem 

verða fyrir áhrifum þessara málefna og fá skoðanir þeirra á þeim. Nabill fær til sín tvo til þrjá 

gesti í myndverið sem ræða málin og vega og meta ýmis málefni. Í hverri viku er síðan ferðast út 

fyrir myndverið og farið nánar yfir eina af helstu fréttum vikunnar.  

 Í þættinum Witness, eða Vitni, eru málefni heimsins í brennidepli með ögrandi umræðum 

og hetjulegum reynslusögum (Al Jazeera English, 2007k). Á hverjum virkum degi er sýnd 

hálftíma löng heimildamynd í þættinum en þátturinn er hins vegar í lengri ,,sérstakri“ útgáfu um 

helgar. Kynnir þáttarins er Rageh Omaar.  
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 Í Íþróttaheimi, eða Sportsworld, eru helstu íþróttaatburðir heimsins skoðaðir út frá 

alþjóðlegu sjónarhorni (Al Jazeera English, 2007j). Einnig er skyggnst bak við tjöldin og rætt við 

einstaklinga sem tengjast atburðunum. Tvisvar í viku eru skoðaðir nýjustu viðburðir meðal 

annars í tennis, golfi, fótbolta, boxi, hjólreiðum, krikketi, fimleikum og kappakstri. Kynnar 

þáttarins eru Carrie Brown, Brendan Connor, Joanna Gasiorowska, Sana Hamouche, Wayne 

Hay, Rahul Pathak og Andrew Richardson.   

 

18.5. Framtíð Al Jazeera English  

Miles (2005) segir í bók sinni Al-Jazeera: How Arab TV news challenged the world, sem kom út 

áður en Al Jazeera á ensku hóf göngu sína, að mestu áhrif stöðvarinnar muni koma fram í Asíu 

þar sem fleiri tala ensku en arabísku. Indónesía, til að mynda, er fjölmennasta múslimalandið í 

heiminum en yfir 200 milljónir múslima búa þar. Pakistan er einnig fjölmennt múslimaríki en þar 

búa yfir 140 milljónir múslima. Miles segir að margir þeirra muni koma til með að hafa áhuga á 

því að fylgjast með atburðum í arabalöndunum.  

 Miles (2005) nefnir einnig annan hóp sem er líklegur til að horfa á ensku Al Jazeera, en 

það eru afkomendur arabískra innflytjenda sem tala ekki arabísku. Á Vesturlöndum búa margar 

arabískar fjölskyldur þar sem foreldrar, afar og ömmur tala enn arabísku en börnin ekki. Þannig 

að þrátt fyrir að hafa áhuga á stjórnmálum Mið-Austurlanda þá geta þau ekki auðveldlega fylgst 

með þeim þar sem þau vantar tungumálakunnáttuna. Al Jazeera á ensku sé því mikilvæg fyrir 

þennan hóp.  

 Ekki eru allir bjartsýnir á þann árangur sem Al Jazeera English mun ná (Zayani og 

Sahraoui, 2007). Óttast sumir að ef Al Jazeera sendir út á öðru tungumáli en arabísku muni hún 

missa ákveðið einkenni. Þá er efast um getu Al Jazeera til að keppa við stóru vestrænu 

fjölmiðlasamsteypurnar, sem hafa lengri hefð á bak við sig og meira bolmagn. Eru enn aðrir 

svartsýnir vegna erfiðleika stöðvarinnar við að tryggja sér dreifingu í Bandaríkjunum (Pfanner, 

2008). 

 Tony Burman, sem gerður var framkvæmdastjóri Al Jazeera English í mars 2008, ætlar 

að auka umfjöllun stöðvarinnar á bandarískum fréttum til að gera stöðina meira aðlaðandi fyrir 

bandaríska áhorfendur og stjórnendur dreifingarkerfa (Pfanner, 2008). Þetta verður sérstaklega 

gert þegar styttist í forsetakosningarnar. Einnig er á dagskránni að fjárfesta í nýjum útibúum en 

Al Jazeera English deilir nú yfir 60 útibúum með arabísku stöðinni.  
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Burman ætlar að koma á meira samstarfi milli ensku og arabísku stöðvanna til að lækka 

kostnað (Pfanner, 2008). Þetta felur meðal annars í sér að starfsfólkið samnýtir tækjabúnað. 

Hann segir að stöðvarnar muni áfram halda sínum séreinkennum og vera áfram aðskildar.  

 

19. Keppinautarnir 

Sú einokunarstaða sem Al Jazeera á arabísku komst í, strax í byrjun, entist ekki og innan fárra 

ára hafði keppinautum stöðvarinnar tekist að koma á mjög samkeppnisríkum markaði (Lynch, 

2006). Al Jazeera nær hins vegar til sín ríflega helmingi af sjónvarpsmarkaðnum í 

arabaheiminum, þrátt fyrir harða samkeppni frá arabalöndunum, Bretlandi og Bandaríkjunum 

Mörg arabalöndin eru farin að bjóða upp á opinberar gervihnattafréttastöðvar. Vestræn lönd  

bjóða einnig upp á sjónvarpsstöðvar á arabísku, og þá oft gagngert til þess að reyna að skáka Al 

Jazeera. Meira en 120 gervihnattasjónvarpsstöðvar eru aðgengilegar fyrir gervihnattanotendur í 

Mið-Austurlöndum. Þá var alþjóðlegi fréttamarkaðurinn orðinn þéttskipaður í lok árs 2006, sem 

hefur valdið Al Jazeera English erfiðleikum í dreifingu (Conlan, 2006).   

 

19.1. Al Arabiya 

Al Arabiya hóf starfsemi sína í febrúar árið 2003 (Lynch, 2006). Stöðin var stofnuð til þess að 

keppa beint við Al Jazeera (El-Nawawy og Iskandar, 2003). Al Arabiya nær til Mið-Austurlanda, 

Suðaustur-Asíu, Norður-Afríku, Asíu-Kyrrahafssvæðisins, Ástralíu, Bandaríkjanna og Evrópu 

(Allied Media Corp., e.d. 3). Leitast stöðin við að bjóða upp á fréttir sem eru hlutlausar, 

áreiðanlegar og óhlutdrægar. Markmið stöðvarinnar er að verða helsta heimild arabískra frétta 

um allan heim.  

Uppbygging dagskrár Al Arabiya er mjög áþekk Al Jazeera (Miles, 2005). Meginefni 

stöðvarinnar eru arabískar fréttir ásamt veðurspám, íþróttum, viðskiptafréttum, 

pallborðsumræðum og skýringum. Hjá Al Arabiya eru hins vegar umræðurnar ekki eins opnar og 

frjálsar eins og hjá Al Jazeera. Einnig eru flestir af þáttum stöðvarinnar teknir upp fyrirfram 

(Lynch, 2007). Útsendingartími Al Arabiya var aukinn úr 12 klukkustundum upp í 24 

klukkustundir tveimur vikum eftir að hún byrjaði að senda út (Miles, 2005).  

Ekki ber öllum heimildum saman um það hve hár styrkurinn var sem stöðin fékk í 

upphafi né frá hverjum peningarnir komu. Lynch (2006) segir stöðina hafa fengið 300 milljónir 

Bandaríkjadala frá Sádi-Arabíu en Miles (2005) segir að upphafssjóður Al Arabiya hafi hljóðað 
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upp á 200 milljónir dollara, og hafi komið frá samsteypu kaupsýslumanna frá Sádi-Arabíu, 

Kuwait og Líbanon. Zayani og Sahraoui (2007) segja stöðina vera fyrst og fremst sádi-arabíska 

fjárfestingu, en hún fái einnig fjárhagslegan stuðning að hluta til frá Kuwait og Líbanon. Al 

Arabiya styður ríkisstjórn Sádi-Arabíu (Hachten og Scotton, 2007) og er ritstjórn Al Arabiya 

skuldbundin æðra valdi Sádi-Arabíu (Zayani og Sahraoui, 2007). 

Móðurfyrirtæki Al Arabiya er Middle East Broadcasting Centre (MBC) sem er í eigu 

sádi-arabísks milljarðamærings (Hachten og Scotton, 2007). Allt frá upphafi hagnaðist Al 

Arabiya mikið á rótgróna fyrirtækinu MBC, sem hafði 31 skrifstofu víðsvegar um heiminn 

(Miles, 2005). Við upphaf gervihnattastöðva í arabalöndunum var MBC brautryðjandi, og hafði 

verið vinsælasta arabíska fréttastöðin áður en Al Jazeera fór að skyggja á hana. Al Arabiya er 

með fréttaritara og útibú í yfir 40 borgum víðsvegar um heiminn (Allied Media Corp., e.d. 1).  

Miles (2005) segir að fljótlega eftir að Al Arabiya hóf göngu sína hafi áhrif 

stuðningsaðilanna frá Sádi-Arabíu orðið sýnileg. Hlaut stöðin því orðspor fyrir að fást 

feimnislega við málefni sem tengdust stjórn Sádi-Arabíu. Meðal þeirra eru réttindi kvenna. Þrátt 

fyrir þetta tryggði Al Arabiya sér sæti sem mjög vinsæl fréttastöð. Einungis Al Jazeera var 

vinsælli en hún.  

Í Sádi-Arabíu gerðu menn sér ljóst að það höfðu verið dýrkeypt mistök að hætta við 

arabíska BBC verkefnið, Orbit, þar sem sú ákvörðun hafði átt þátt í því að Al Jazeera var stofnuð 

(Miles, 2005). Þeir settu meiri peninga í gervihnattastöð Al Arabiya heldur en Katar handa Al 

Jazeera, og vonuðust til að þeim tækist að fara fram úr Al Jazeera. Fyrir utan að hafa meiri 

pening heldur en Al Jazeera hafði Al Arabiya það einnig fram yfir stöðina að hafa aðgang að 

öllum þeim löndum á svæðinu sem höfðu útilokað Al Jazeera. Meðal þeirra landa voru Sádi-

Arabía, Sýrland, Kuwait og Jórdanía.  

 Stuðningsaðilar Al Arabiya hafa ekki sparað neitt til að ná áhorfendum frá Al Jazeera 

(Miles, 2005). Þar sem úrvalið af góðu sjónvarpsfólki í arabalöndunum er ekki mikið neyddist Al 

Arabiya til að lokka til sín frá öðrum miðlum hluta af 500 manna starfsliði sínu, en eins og hjá Al 

Jazeera kemur það alls staðar að úr arabaheiminum. Fréttastöðin bauð til dæmis 15 

fréttamönnum frá Al Jazeera vinnu hjá sér. Var þeim boðið tvöfalt til þrefalt hærra kaup heldur 

en þeir höfðu hjá Al Jazeera, og þáðu 5 af þessum 15 boð Al Arabiya.  

 Bandaríska ríkisstjórnin, ásamt mörgum arabískum ríkisstjórnum, vonaði að Al Arabiya 

myndi slá í gegn og skyggja á Al Jazeera (Miles, 2005). Buðust margir, sem höfðu horn í síðu Al 
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Jazeera, til að koma í viðtal til Al Arabiya, svo upphaf stöðvarinnar yrði sem áhrifaríkast. Colin 

Powell var einn sá fyrsti til að koma í viðtal til Al Arabiya. Var hann það áhugasamur um 

stofnun stöðvarinnar að viðtalið við hann var tekið upp þremur dögum áður en hún hóf göngu 

sína.   

Framkvæmdastjórn Al Arabiya talaði um það í byrjun að spjallþættir Al Jazeera væru 

barnalegir og gaf í skyn að sín stöð yrði þroskaðri. Miles (2005) segir að þessar fullyrðingar hafi 

reynst einskis virði því innan tveggja mánaða frá því Al Arabiya hóf göngu sína hafi hún sannað 

sig sem einungis eftirlíking af Al Jazeera. Spjallþættir Al Arabiya reyndust valda alveg eins 

miklu sundurlyndi og hjá Al Jazeera. Framkvæmdastjórn Al Arabiya hætti því að segja Al 

Jazeera vera barnalega og sögðu í staðinn að hún endurspeglaði réttilega umræður í heimi araba.  

Al Arabiya ógnaði þó Al Jazeera í Íraksstríðinu (Lynch, 2006). Stöðin hermdi eftir Al 

Jazeera og náði þó nokkrum árangri með svipaðri þjóðernissinnaðri nálgun á fréttirnar. Al 

Arabiya er í dag næst vinsælasta gervihnattastöðin í Mið-Austurlöndum á eftir Al Jazeera, 

samkvæmt könnun Zogby International og Háskólans í Maryland (Linzer, 2008). 

 

19.2. Al Hurra 

Al Hurra er gervihnattafréttastöð fyrir Mið-Austurlönd sem er án auglýsinga (Alhurra, e.d.). 

Tákn Al Hurra er hjörð af óbeisluðum hestum en nafn stöðvarinnar þýðir Sú frjálsa, í íslenskri 

þýðingu (60 minutes, 2008).  Stöðin sendir út á arabísku frá höfðustöðvum sínum í Springfield í 

Virginíu til Mið-Austurlanda (60 minutes, 2008). Ríkisstjórn Bush lét setja sjónvarpsstöðina á 

laggirnar til að stuðla að jákvæðri ímynd Bandaríkjanna (Linzer, 2008). Al Hurra er ætlað að láta 

í té sjónarhorn Bandaríkjanna á viðburðum heimsins. Einnig á hún að vega á móti þeirri gagnrýni 

sem hefur verið að byggjast upp frá því bandaríski herinn réðst inn í Írak árið 2003.  

 Al Hurra er starfrækt af The Middle East Broadcasting Network (MBN), sem er 

fjármagnað í gegnum útvarpsráð, The Broadcasting Board of Governors (BBG) (Al Hurra, e.d.). 

BBG er alríkisskrifstofa, sem ber ábyrgð á öllum alþjóðlegum útsendingum sem eru annað hvort 

reknar eða styrktar af ríkisstjórn Bandaríkjanna, án hernaðarlegs tilgangs (Broadcasting Board of 

Governors, e.d.). Fjármagn til Al Hurra eykst stöðugt. Þegar hún byrjaði fékk hún 67 milljón 

dollara en stjórnendur hennar hafa beðið um 112 milljónir fyrir árið 2009 (Linzer, 2008). 

Bandarískir skattgreiðendur hafa greitt um hálfan milljarð dollara til stöðvarinnar (60 minutes, 

2008).  
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Stjórnarmaður BBG sagði árið 2004 að fréttamenn Al Hurra væru lausir við áhrif 

ríkisstjórnarinnar (Craft, 2004). Markmið stöðvarinnar væri að bjóða upp á áreiðanlega og 

sjálfstæða fréttamennsku, ekki að hafa áhrif á skoðanir. Eitt af því sem starfsfólk Al Hurra hefur 

hins vegar rekið sig á er að svo virðist sem ríkisstjórn Bandaríkjanna sé hlynnt tjáningarfrelsi svo 

lengi sem það er í samræmi við stefnumál Bandaríkjanna (60 minutes, 2008).  

Stöðin sendi fyrst út 14. febrúar árið 2004 (Washington Post, 2008). Al Hurra byrjaði 

frekar illa en hún fjallaði til dæmis ekki um það þegar stofnandi Hamassamtakanna var myrtur 

(60 minutes, 2008). Í staðinn fyrir að rjúfa útsendingu og fjalla um þennan mikilvæga atburð í 

Mið-Austurlöndum var haldið áfram að sýna matreiðsluþátt, þar sem verið var að kenna að búa 

til laxasamlokur fyrir brúðkaupsveislur. 

Á stöðinni er lögð áhersla á fréttir og fræðslu en einnig eru sýndir ýmsir spjallþættir og 

þættir sem fjalla meðal annars um íþróttir, heilsu, tísku, vísindi og afþreyingu (Al Hurra, e.d.). 

Hjá Al Hurra er leitast við að víkka út sjónarmið fólks til að gera því kleift að taka upplýstar 

ákvarðanir.  Gestir Al Hurra fá greidda þóknun fyrir að koma fram á stöðinni, allt frá 150 

Bandaríkjadollurum upp í 1500 dollara fyrir eitt skipti (Linzer, 2008).  

Um 225 starfsmenn eru fastráðnir hjá Al Hurra en einnig koma um 200 verktakar að 

starfsemi stöðvarinnar (Washington Post, 2008). Þegar stöðin hóf göngu sína var stærsti hluti 

starfsmannanna kristnir Líbanir sem höfðu enga reynslu (Linzer, 2008). Nýjum starfsmönnum 

var lofað að þeir fengju Græna kortið ef þeir ynnu hjá stöðinni í tvö ár. Sumt starfsfólkið sem 

hafði ekki hárri stöðu að gegna innan Al Hurra var á háum launum. Dæmi um það er að 

hágreiðslumaður frá Líbanon, sem sá um hár fréttaþulanna, var með 100 þúsund dollara í 

árslaun. 

Forstjóri Al Hurra, Brian Conniff, talar ekki arabísku (Linzer, 2008). Hann er því ófær 

um að skilja það sem sjónvarpsstöðin sendir frá sér en auk þess hefur hann enga reynslu af 

fjölmiðlastörfum. Hann segist láta horfa á stöðina fyrir sig og sé síðan sagt hvað hafi farið þar 

fram (60 minutes, 2008). Fréttastjóri Al Hurra, Daniel Nassif, ólst upp í Líbanon og hefur enga 

sjónvarpsreynslu (Linzer, 2008).  

Enginn sér um að þýða heilar útsendingar yfir á ensku sem leiðir til þess að það er nánast 

ómögulegt fyrir þá sem ekki tala arabísku að vita nákvæmlega hvað fer í loftið (Linzer, 2008). Í 

utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna starfar teymi sem hefur það hlutverk að fylgjast með erlendum 

útsendingum. Linzer segir að það hafi hins vegar hætt fyrir löngu að horfa á Al Hurra. Auk þess 
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er ekki er hægt að horfa á Al Hurra í Bandaríkjunum vegna þess að fjölmiðlar sem eru 

fjármagnaðir af bandarísku ríkisstjórninni mega ekki sjónvarpa eða útvarpa dagskrá sinni í 

Bandaríkjunum, samkvæmt lögum frá tímum Kalda stríðsins (Washington Post, 2008). Þetta er 

gert til þess að koma í veg fyrir það að ríkisstjórnin geti beint áróðri að sínum eigin 

ríkisborgurum  

  Linzer (2008) segir að Al Hurra hafi ekki komist nálægt því að keppa við Al Jazeera, 

eins og ríkisstjórn Bush hafði vonast til að hún myndi gera einn daginn. Samkvæmt 

skoðanakönnun Háskólans í Maryland og Zogbys, sem þeir hafa verið með í 6 ár, kjósa um 2% 

íbúa í Mið-Austurlöndum að horfa á Al Hurra. Sérfræðingur í almannaáliti hjá háskólanum segir 

að áhrif Al Hurra á almenningsálit, á þessum fjórum árum sem hún hefur verið í loftinu, séu 

minni en engin. Vert er að hafa í huga að kannanirnar ná ekki yfir Írak en þar telja stjórnendur Al 

Hurra að flestir áhorfendur stöðvarinnar séu (60 minutes, 2008). Al Hurra er með sér stöð í Írak 

og er áhorfendahlutfall þar hærra en mælist annars staðar (Linzer, 2008). Al Hurra er þar fjórða 

vinsælasta stöðin í Írak, en Al Jazeera er fyrir ofan hana.  

 Samkvæmt niðurstöðum kannana á vegum útvarpsráðsins (BBG) horfa milljónir á Al 

Hurra, þrátt fyrir að mælast ekki með háa prósentutölu (Linzer, 2008). Slíkar kannanir gefa til 

kynna að 26 milljónir, eða um 8,5% arabískumælandi fólks í 13 löndum Mið-Austurlanda, kveiki 

á stöðinni í einhvern tíma í hverri viku.  

Könnun sem gerð var á vegum Háskólans í Suður-Kaliforníu, sem kom út í júlí 2008, 

leiddi í ljós að fréttamenn og fréttaþulir tjáðu oft sitt persónulega álit í útsendingum (Linzer, 

2008). Hlutleysi stöðvarinnar mældist lágt í könnuninni.  

Jim Glassman, fyrrverandi stjórnarmaður í BBG, segir að Bandaríkin þurfi rödd í Mið-

Austurlöndum, hvort sem Al Jazeera er til eður ei (60 minutes, 2008). Borið saman við Al 

Jazeera þá heyrast fleiri bandarískar og ísraelskar raddir á Al Hurra (60 minutes, 2008). Á 

stöðinni er mikið fjallað um bandarísk stjórnmál og eru menningarþættir vinsælir á stöðinni. 

Flestir arabar líta hins vegar á Al Hurra sem stöð bandarísku ríkisstjórnarinnar. Kalla sumir hana 

jafnvel Cheney-stöðina.  

Rekstur Al Hurra hefur ekki gengið áfallalaust fyrir sig í Mið-Austurlöndum. Til dæmis 

var gervihnattasendir útibúsins í Kaíró í Egyptalandi tekinn úr sambandi vorið 2008 (Whitlock, 

2008). Stjórnendur stöðvarinnar fengu ekki miklar útskýringar á þessu. Þetta gerði það að 

verkum að ekki var hægt að senda út beinar útsendingar. Starfsfólkið þurfti því að nota stúdíó 
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sem egypska leynilögreglan réð yfir. Lögreglan varaði gesti við því að segja ekkert umdeilt í 

útsendingum. Í lok júní gat Al Hurra ekki enn sent út beint.  

Bandarískir sérfræðingar um málefni araba segjast hafa haft áhyggjur af því að Al Hurra 

sé ekki að bæta ímynd Bandaríkjanna í Mið-Austurlöndum (Linzer, 2008). Í óútgefnum skjölum 

og tölvupóstum sem ProPublica komst yfir koma í ljós áhyggjuraddir meðal annars frá þjóðþingi 

Bandaríkjanna, utanríkisráðuneytinu og jafnvel innan stöðvarinnar sjálfrar, að Al Hurra væri að 

grafa undan markmiðum í stefnu Bandaríkjanna. Sé stöðin jafnvel frekar að koma hagsmunum 

Írans og bandamanna þeirra á framfæri. 

 

19.3. BBC World News  

BBC World News sendir út á ensku allan sólarhringinn, til meira en 200 landa (BBC World 

News, e.d.1). Hún er fjármögnuð af auglýsingum og áskriftum. BBC World News er í eigu og 

einnig rekin af BBC World Ltd. (BBC World News, 2008). Hún er sú stöð hjá BBC 

samsteypunni sem hefur mesta alþjóðlega áhorfið (BBC World News, 2008).  

Saga BBC World News hófst í október árið 1991 þegar BBC World Service Television 

byrjaði í Asíu og Mið-Austurlöndum (BBC World News, e.d. 2). Í janúar 1995 var byrjað að 

senda BBC World út eins og hún lítur út í dag. Hún var þá aðgengileg í Mið-Austurlöndum, Asíu 

og Evrópu. Ári seinna var byrjað með stöðina í Rómönsku-Ameríku. Í mars 2003 varð stöðin 

aðgengileg í höfuðstöðum Sameinuðu þjóðanna í Bandaríkjunum. Hún varð síðan aðgengileg 

allan sólarhringinn í Bandaríkjunum í júní 2006, á Cablevision á stórborgarsvæði New York. Í 

maí árið 2007 byrjaði BBC World með BBC World News, sem þá var frétta- og fræðslustöð á 

YouTube. BBC World var síðan gefið nýtt nafn í apríl árið 2008, BBC World News. 

Um 78 milljónir horfðu á BBC World í hverri viku á tímabilinu 2007-2008 (BBC World 

News, 2008).  Á tímabilinu 2005-2006 náði stöðin til 278,8 milljóna heimila (BBC Governors, 

2006). Evrópskum áhorfendum stöðvarinnar hefur fjölgað um 50% á síðustu fimm árum (BBC 

World News, 2008). Árin 2007-2008 hafði stöðin dreifingu meðal annars um borð í 57 

skemmtiferðaskipum, 1,6 milljón hótelherbergjum í heiminum og hjá 42 flugfélögum. 

Auglýsingatekjur stöðvarinnar jukust um 20% á þessu tímabili.   

BBC hefur átt í erfiðleikum með að fá dreifingu í Bandaríkjunum (Pfanner, 2008c). Það 

er hins vegar ekki eina landið þar sem erfiðlega hefur gengið, því ísraelska gervihnattafyrirtækið 

Yes TV hætti að bjóða upp á BBC World í lok árs 2006, til að geta sýnt Al Jazeera English 
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(Conlan, 2006). Með þessu missti stöðin um 50% af áhorfendum sínum í landinu. Stöðin var þó 

áfram aðgengileg þar en aðeins í gegnum kapalkerfi.  

 

19.4. BBC Arabic Television 

BBC Arabic hóf göngu sína 11. mars árið 2008 (BBC News, 2008). BBC tilkynnti í október 

2005 áætlun um að fara af stað með sjónvarpsstöð á arabísku en stöðin átti upphaflega að fara 

fyrst í loftið haustið 2007 (BBC News, 2006). Hún sendir í byrjun út í 12 klukkustundir á dag en 

miðað við áætlanir er stefnt að því að hún sendi út allan sólarhringinn seinna á árinu 2008 (BBC 

News, 2008). Stöðin er ókeypis í Mið-Austurlöndum og Norður-Afríku fyrir alla þá sem eru 

tengdir kapalkerfi eða eru með gervihnött (BBC News, 2008). Innan BBC er vonast til þess að í 

framtíðinni verði hægt að bjóða upp á BBC Arabic í Evrópu og Bandaríkjunum (Sherwin, 

2008a). Vonast er til að áhorfendur stöðvarinnar verði árið 2010 orðnir 20 milljónir á viku (BBC 

World News, 2008), en stefnt er að því að ná um 20 milljónum áhorfenda frá Al Jazeera og Al 

Arabiya á næstu fimm árum. Stöðin er með dreifingu í gegnum 3 gervihnattakerfi; Nilesat, 

Eutelsat og Arabsat.  

BBC Arabic er fyrsta alþjóðlega sjónvarpsþjónusta BBC sem styrkt er opinberlega (BBC 

News, 2008). Árlegt fjármagn stöðvarinnar er 25 milljónir punda. Þessi upphæð kemur að hluta 

til frá ríkisstjórninni og einnig að hluta til frá BBC World Service, sem lagði niður tíu 

útvarpsstöðvar, aðallega í Austur-Evrópu, til að geta fjármagnað stöðina (Sherwin, 2008a). BBC 

hefur gefið út loforð um að stöðin muni haldast hlutlaus, þrátt fyrir að hún fái fjármagn frá 

ríkisstjórninni (Sherwin, 2008a). Þetta er önnur tilraun BBC til að halda úti stöð á arabísku (BBC 

News, 2008). Fyrri stöðinni, Orbit, var lokað árið 1996 eftir ritstjórnarlega deilu við sádi-

arabíska fjárfesta hennar.  

BBC Arabic hefur yfir 250 fréttaritara í 72 útibúum víðsvegar um heiminn (Sherwin, 

2008b).  Middle East Broadcasting Centre (MBC), sem hefur aðsetur í Dubai, hefur sakað BBC 

um að ræna starfsfólki frá sér yfir til BBC Arabic. Stöðin er hönnuð til að keppa við Al Jazeera 

og aðrar gervihnattastöðvar (Sherwin, 2008a).  

Nýjar gervihnattastöðvar fyrir araba, og þá sérstaklega þær sem eru fjármagnaðar af 

vestrænum ríkisstjórnum, hafa átt erfitt uppdráttar í samkeppninni við stöðvar sem hafa sterkari 

svæðisbundnar rætur, eins og Al Arabiya og Al Jazeera (Pfanner, 2008b). Sherwin (2008b) segir 
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að BBC Arabic þurfi að horfast í augu við harða samkeppni en helsti keppninauturinn sé Al 

Jazeera með 50 milljónir áhorfenda og tvöfalt það fjármagn sem BBC hefur.  

Gagnrýnendur segja að BBC Arabic hafi lítinn möguleika á því að koma í staðinn fyrir Al 

Arabiya og Al Jazeera, sem fest hafa sig í sessi (Sherwin, 2008a). Til að hægt verði að starfrækja 

stöðina þurfi starfsmenn hennar að reyna að forðast að móðga arabískar ríkisstjórnir. Arabískir 

gagnrýnendur hafa velt fyrir sér hvort það geti heppnast hjá BBC að vera með sjónvarpsstöð á 

svæði þar sem Bretar eru oft hataðir vegna þátttöku þeirra í innrásum í Afganistan og Írak 

(Pfanner, 2008b).   

 

19.5. CNN og CNN International 

The Cable News Network, betur þekkt sem CNN, er fyrsta fréttastöðin sem sendir út allan 

sólarhringinn (Turner, e.d.). Turner Broadcasting System, Inc. fór af stað með stöðina 1. júní árið 

1980. Útibú CNN í Bandaríkjunum eru 11 talsins (Turner newsroom, e.d.; Turner newsroom, 

2008b). Áætlað er að búið verði að opna níu útibú til viðbótar árið 2009. Alþjóðleg útibú CNN 

eru alls 31 en þau eru meðal annars staðsett í Abu Dhabi, Berlín, Kaíró, Dubai, Havana, 

Jerúsalem, Lundúnum, Madríd, Moskvu, Naíróbí, París, Róm og Tókíó.  

 Í ágúst árið 1995 fór CNN af stað með fréttaþjónustu á Internetinu, CNN.com (Turner 

newsroom, 2008a). Á þeim tíma var þetta eina vefsíðan sem var með fréttamenn í fullu starfi og 

var síðan uppfærð reglulega allan sólarhringinn. CNN byrjaði með fyrstu vefsíðuna sína sem 

ekki var á ensku í maí árið 1997, en það var CNN Sverige. Meðal annarra vefsíðna CNN er 

CNN.com Europe sem býður upp á fréttir út frá evrópsku sjónarhorni, en byrjað var með hana í 

september árið 2000. Þá byrjaði CNN International með CNNArabic.com í janúar árið 2002, en 

þetta er fyrsta arabíska þjónusta fyrirtæksins (Turner news, 2008b).   

Hjá CNN er nær allt myndbandasafn stöðvarinnar stafrænt og aðgengilegt á Internetinu 

fyrir starfsmenn stöðvarinnar (Julfar, 2006). Með þessu er búið að auka geymsluöryggi 

myndefnisins og gera það aðgengilegt fyrir fréttamenn og fréttaritara CNN um allan heim. Það 

eina sem þeir þurfa að gera er að skrá sig inn á kerfi CNN. Áður þurftu aðstoðarmenn að leita að 

efninu, skrá það og senda frá höfuðstöðvum CNN.  

Í lok ágúst 2007 var sagt frá því að CNN væri að hætta við að hafa Reuters sem eina af 

aðal frétta og myndbanda uppsprettum sínum (Chaffin, 2007). Yfirmenn stöðvarinnar hafi í 

staðinn ákveðið að nýta milljónir dollara til að efla sína eigin starfsemi í kringum fréttasöfnun. 



Al Jazeera: Gluggi inn í heim araba 

63 

 

Með þessu var 27 ára samstarfi fyrirtækjanna slitið. Samkvæmt upplýsingum frá CNN þarf 

stöðin að eiga meira af sínu eigin efni þar sem hún er að reyna ná til áhorfenda á ýmsum 

vettvöngum, eins og á Internetsíðum og farsímum. Chaffin segir í grein sinni að Tony Maddox, 

framkvæmdastjóri CNN International, hafi gefið í skyn að CNN myndi leyfa öðrum samningum 

við umboðsfyrirtæki að renna út. Hann hafi neitað fréttum um það að þessi breyting sé til að 

draga úr kostnaði. Fram kemur í greininni að CNN borgaði Reuters innan við 10 milljónir dollara 

á ári fyrir þjónustuna.  

CNN hóf útsendingu á CNN International í september árið 1985 og sendi þá út til Evrópu 

(CNN International, e.d.3; Turner newsroom, 2008a). Frá því í september 1997 hefur hún skipst í 

5 stöðvar: CNN International Asia Pacific, CNN International Europe/Middle East/Africa, CNN 

International Latin America, CNN International North America og CNN International South 

Asia (CNN International, e.d.2). Samanlagt nást stöðvarnar á meira en 224 milljónum heimila í 

yfir 200 löndum (Turner pressroom, 2008; CNN International, e.d.2). Stöðvarnar eru allar á 

ensku en á Asíu-Kyrrahafssvæðinu eru sumir þættir textaðir. Þær hafa hver sína dagskrána og 

senda út fréttir- og fréttatengt efni allan sólarhringinn, sjö daga vikunnar. Framleiðslumiðstöðvar 

CNN í Atlanta, Lundúnum og Hong Kong sýna á hverjum degi meira en 19 klukkustundir í 

beinni útsendingu.        

CNN International sem er fyrir Evrópu, Mið-Austurlönd og Afríku nær til yfir 172 

milljóna heimila í samtals 123 löndum (Turner newsroom, 2008b). Þar af eru yfir 130 milljónir í 

Evrópu, yfir 26 milljónir í Mið-Austurlöndum og yfir 12 milljónir í Afríku. Útibú stöðvarinnar 

eru 14, en þau eru í Abu Dhabi, Bagdad, Beirút, Berlín, Dubai, Istanbul, Jerúsalem, 

Jóhannesarborg, Kaíró, Lagos, Lundúnum, Madríd, Moskvu og Róm. Yfir 50 klukkustundir af 

dagskrá stöðvarinnar koma frá Lundúnum í hverri viku (CNN International, e.d.1).  Meðal þátta 

sem eru framleiddir þar er evrópski morgunþátturinn CNN Today, World Business Today og 

daglegar viðskiptafréttir í Business International.    

 

20. Munurinn á Al Jazeera, CNN og BBC 

Samkvæmt Barkho (2006) hefur Al Jazeera tekist að byggja upp tryggan hóp fylgjenda, bæði 

meðal araba og fylgjenda íslamstrúar, með því að sýna menningu, hefðum, vonum og 

trúarbrögðum áhorfenda sinna virðingu. Það vanti hins vegar slíka virðingu hjá þjónustu BBC og 

CNN á arabísku. Þá segir hann að Al Jazeera hafi það fram yfir keppinauta sína að hafa aðgang 
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að ýmsum and-bandarískum hópum frá Írak, sem láta starfsmenn gervihnattastöðvarinnar fá 

yfirlýsingar, föx og fréttatilkynningar. 

  Í rannsókn Barkho (2006) var safnað saman helstu fréttunum sem tengdust Mið-

Austurlöndum á Al Jazeera, BBC og CNN, á tímabilinu frá 1. til 15. september 2004. Fréttirnar 

voru aðallega þær af vefsíðum stöðvanna. BBC var þá hins vegar með útvarpsstöð á arabísku en 

byrjaði ekki með gervihnattasjónvarpsstöðina fyrr en í mars árið 2008. Einnig voru helstu 

fréttapistlar stöðvanna þriggja skoðaðir. Samtals voru 63 fréttir á netsíðunum skoðaðar og 24 

fréttaútsendingar.  

Barkho (2006) segir að fréttir og fréttapistlar sem snerta arabísk og íslömsk málefni séu í 

forgangi hjá Al Jazeera. Hjá CNN og BBC sé umfjöllun um alþjóðleg málefni efst á baugi. 

Arabísk málefni séu einungis meðal helstu fréttanna þegar fréttin sé aðkallandi áhyggjuefni fyrir 

Bretland eða Bandaríkin eða hún sé af alþjóðlegri stærðargráðu. Sá hluti vefsíðu Al Jazeera sem 

tengist Mið-Austurlöndum sé hins vegar forsíðan.  

Á BBC og CNN er sjaldan notast við upprunalega arabíska texta (Barkho, 2006). Í 

flestum tilvikum eru arabísku fréttirnar þýddar úr ensku. Barkho segir að arabísku útgáfur þeirra 

komi almennt til móts við alþjóðleg fréttaviðmið. Notkun þeirra á orðum á borð við 

uppreisnarmenn, þegar verið er að tala um and-ísraelska hópa, sé hluti af ritstjórnarreglum þeirra 

og líklega svar við ágengni þrýstihópa.  

 Í rannsókn Barkho (2006) kemur fram að málfarið sem er notað á stöðvunum þremur er 

ólíkt. Í fréttum sem tengjast palestínskum málefnum notar Al Jazeera orð og orðalag sem er 

greypt inn í arabíska og íslamska menningu. Á Al Jazeera sé til dæmis talað um ísraelska 

hermenn sem ísraelska hernámsliðið (Israeli occupation troops) en á BBC og CNN ísraelska 

varnarliðið (Israeli Defense Forces). Þá lýsi BBC og CNN Hamas samtökunum sem 

palestínskum íslömskum bókstafstrúarhópi, andófsmönnum, róttækum eða 

hryðjuverkasamtökum. Barkho segir að þrátt fyrir að þetta geti hljómað ásættanlegt á ensku þá 

reiti þessar lýsingar líklega marga arabíska og múslimska áhorfendur til reiði þegar þetta er fært 

yfir á arabísku, eins og stöðvarnar tvær gera. Al Jazeera noti upprunalega nafnið án þess að 

breyta því; Hamas, íslamska andspyrnuhreyfingin (Islamic Resistance Movement). Starfsmenn 

Al Jazeera séu meðvitaðir um það hversu mikilvæg töluð orð eru fyrir áhorfendur sína. 

 Hjá Al Jazeera, CNN og BBC er orðið ,,Jihad“ oft notað (Barkho, 2006).  Hjá tveimur 

síðarnefndu stöðvunum er orðið oft þýtt sem heilaga stríðið. Jihad þýðir hins vegar ekki stríð hjá 
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múslimum heldur rétturinn til sjálfsvarnar. Þessi túlkun felur það í sér að múslimar séu bæði 

skyldugir og ánægðir með að grípa til vopna gegn kúgurum sínum. Barkho segir að þetta séu 

skilaboðin sem Osama bin Laden reyni að koma til múslimskra heimila með 

myndbandsupptökum, sem sýndar hafa verið á Al Jazeera. Þessi túlkun á Jihad sé bæði 

máttarstólpi íslams og grundvallarskylda múslima. Barkho segir að það sé erfitt að ímynda sér 

vestræna áhorfendur tengja eitthvað jákvætt við þessa bókstaflegu merkingu orðsins.  

 Hvað umfjöllun um Bandaríkin varðar segir Barkho (2006) að á Al Jazeera hafi stríðinu í 

Afganistan árið 2003 verið lýst sem ,,innrás“ og hermönnunum sem ,,innrásarliði“, 

Bandaríkjamönnum til mikillar skelfingar. Í fréttunum sem Barkho skoðaði var vísað til herliðs 

Bandaríkjanna og bandamanna þeirra sem ,,hernámsliðs“. Á CNN og BBC var hins vegar talað 

um fjölþjóða herlið leitt af Bandaríkjunum. Í fréttunum á BBC og CNN var talað um and-

bandarísk herlið sem uppreisnarlið og uppreisnarmenn, sem stöku sinnum voru nefndir 

hryðjuverkamenn. Hjá Al Jazeera var hins vegar talað um vopnaða menn eða andspyrnuhermenn.  

 Fylgjendur íslamstrúar eru ríflega 1,3 milljarðar talsins og yfir 90% þeirra eru virkir í trú 

sinni. Barkho (2006) segir að þess vegna sé erfitt fyrir fjölmiðla sem eru að reyna að komast inn 

á arabíska og múslimska sjónvarpsmarkaði að sýna ekki íslam virðingu sem trúarbrögðum. Hjá 

arabískum sjónvarpsstöðvum er áhorfendum til dæmis haldið ánægðum með því að leitast við að 

leggja áherlsu á íslam sem trúarbrögð. Á Vesturlöndum er sjónvarpsáhorfendum hins vegar 

skemmt og haldið ánægðum með því að sýna mikið af afþreyingarefni.  

 Í rannsókn Barkho (2006) kemur fram að á Al Jazeera sé því gefinn sérstakur gaumur að 

senda út íslamskar trúarathafnir og -venjur. Dæmi um það er hinn heilagi mánuður Ramadan og 

árlega pílagrímsferðin til Mecca. Í fréttapistlum og gagnvirkum fréttum kemur fyrst múslimska 

Hejira eða tunglalmanakið og síðan það vestræna eða gregorianska. Þá er tími dagins fyrst settur 

fram á heilaga Mecca tímanum og síðan á alþjóðlega Greenwich tímanum. Hann segir að á CNN 

og BBC sé hins vegar litið fram hjá bæði múslímska tunglalmanakinu og Mecca tímanum í 

arabískri þjónustu þeirra.  

 Barkho (2006) segir að Al Jazeera meðhöndli bæði múslimska staði og sögulegar 

persónur með mikilli virðingu. Það geri hins vegar BBC og CNN ekki. Hjá Al Jazeera er til 

dæmis alltaf notað orðið ,,heilög“ beint á eftir Mecca. Þá er sagt ,,megi friður vera með honum“ í 

hvert sinn sem spámaðurinn Mohammed er nefndur eða vísað er til hans. Barkho segir að það sé 

skiljanlegt að það vanti slík auknefni og titla í ensku útgáfum stöðvanna. Það sé hins vegar 
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óhugsandi fyrir marga araba og múslima um allan heim að þau séu ekki í arabískum textum, 

hvort sem er í tal- eða ritmáli.  

  Barkho (2006) segir að út frá mismun í skoðunum sem snerta átökin í Palestínu, Írak, 

Afganistan og Tjetseníu, sem hann skoðaði í rannsókn sinni, sé erfitt að ímynda sér að vestrænar, 

ríkisstyrktar gervihnattastöðvar, sem beint sé að aröbum, aðlagi sig að raunveruleikanum í Mið-

Austurlöndum eins og Al Jazeera hefur gert.  
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21. Lokaorð 

Hague og Harrop segja að í Mið-Austurlöndum ríki hefðarvald eins og Weber skilgreinir það. 

Hefðarvald leiðtoga þessara landa nær til flestra fjölmiðla, að minnsta kosti þeirra sem eru í 

ríkiseigu. Starfsmenn þessara fjölmiðla fjalla til dæmis ekki um það sem leiðtogar ríkjanna vilja 

ekki að fjallað sé um. Umfjöllunin er einnig oft á tíðum eins og leiðtogarnir vilja að hún sé. 

Fjölmiðlarnir rísa ekki gegn leiðtogum sínum því hlýðni við þá er eðlileg í löndunum. Þeim 

fjölmiðlum sem hins vegar rísa gegn valdi leiðtoganna, eða gegn trúarbrögðum, er refsað, eins og 

til dæmis Kaíró-sáttmálinn kveður á um. Samkvæmt kenningunni um dagskráráhrif hafa 

fjölmiðlar vald til að ákveða um hvað er fjallað og segja fólki hvað það eigi að hugsa um. 

Leiðtogarnir vilja hafa þetta vald.     

Al Jazeera skar sig hins vegar að mörgu leyti úr fjölmiðlaflóru Mið-Austurlanda þegar 

hún byrjaði og hefur fjallað um málefni þvert á vilja ríkisstjórna nágrannalandanna. Henni hefur 

því verið refsað í mörgum löndum. Stöðin hefur verið gagnrýnd fyrir að fjalla lítið um 

innanríkismál Katars en virðist þó hafa fengið að starfa í mörg ár að mestu leyti án afskipta 

emírsins. Nú virðast hins vegar vera breyttir tímar og bendir allt til þess að emírinn sé farinn að 

beita valdi sínu yfir Al Jazeera. Ritskoðun hans er orðin virkari og hafa starfsmenn stöðvarinnar 

meðal annars fengið skipun um að vera ekki með umfjallanir sem gætu skapraunað stjórnvöldum 

í Sádi-Arabíu. Emírinn er orðinn virkari hliðvörður í ríki sínu og er hann að gæta hagsmuna 

sinna með því að stjórna því hvað fær að fara í gegnum hlið Al Jazeera.  

Það er vissulega erfitt að segja til um það hvað nákvæmlega vakti fyrir honum þegar hann 

lét setja Al Jazeera á laggirnar. Miles segir í bók sinni Al Jazeera: How Arab TV challenged the 

world að skoðanir séu skiptar á því hvað vakti fyrir emírnum, til dæmis hvort það hafi verið 

löngun til að ná pólitískum ávinningi fram yfir Sádi-Araba eða þrá til að bæta lýðræði. Að hans 

mati er sköpun Al Jazeera ekki verknaður lýðræðis heldur frekar frjálslyndis. Emírinn telst 

einmitt vera frekar frjálslyndur leiðtogi meðal arabalandanna. Eitt af því sem hann hefur gert er 

að afnema ritskoðun fjölmiðla í landinu. Al Jazeera gæti því verið einn liðurinn í því að sýna 

heiminum hversu mikið frjálslyndi ríkir í Katar, í þeim tilgangi að ganga í augun á stjórnvöldum 

Vesturlanda.  

Emírinn sá líklega fram á marga möguleika með Al Jazeera. Í ritgerðinni kom til dæmis 

fram að stöðin hafi verið stofnuð til að koma á framfæri gagnrýni í garð Sádi-Araba. Stöðin hefur 
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nú lokið þessu hlutverki vegna samkomulags stjórnvalda Katars og Sádi-Arabíu. Talið er að 

leiðtogar Katars hafi viljað leysa langvarandi deilu landanna vegna kjarnorkuhótana frá Íran. 

Með þessu er emírinn að leita eftir vernd frá Sádi-Arabíu og telur að nú sé ekki rétti tíminn til að 

hafa stjórnvöld konungsríkisins sem óvini. Hann notaði Al Jazeera sem beitu í þessum 

samningaviðræðum.    

Stjórnvöld Katars hafa notað mikið fjármagn til ríkiserindrekstrar og mögulegt er að 

emírinn hafi stofnað Al Jazeera til að koma landinu ,,á kortið”. Stærsti sigur hingað til í þessum 

málum hjá stjórnvöldum í Katar er aðkoma þeirra að lausn stjórnarkreppunnar í Líbanon. 

Fjölmargir höfðu áður komið að málamiðlun milli deilandi fylkinga landsins en án árangurs. Ein 

af ástæðunum sem hafa verið nefndar til að skýra það af hverju Katar tókst þetta er að út frá 

sjónarhorni Líbana er landið hlutlaust. Það má vel hugsast að þessi hlutleysisstimpill sem 

stjórnvöld í Katar eru komin með sé afleiðing þess hvernig Al Jazeera kynnir sig út á við, það er 

að segja sem hlutlausa stöð sem skoðar öll sjónarmið. Stöðin getur á þennan hátt verið að hafa 

áhrif á sýn annarra stjórnvalda á Katar.  

Stöðin hefur vakið mikla athygli, ekki einungis meðal nágrannaríkjanna heldur um allan 

heim. Hvað Al Jazeera English varðar hefur emírinn líklega séð tækifæri til að reyna að breyta 

flæði frétta eða minnsta kosti auka flæði austursins yfir til vestursins. Með því geta sjónarmið og 

menning Mið-Austurlanda komist yfir til Vesturlanda. Þetta getur meðal annars aukið 

viðskiptatækifæri fyrir Katar. Báðar Al Jazeera stöðvarnar hafa einnig vakið athygli á Katar sem 

emírinn sér mikil tækifæri í. Með því getur hann til dæmis myndað sambönd við ýmsa aðra 

leiðtoga, um allan heim. Hann getur nýtt stöðina til að ná áhrifum við viðskiptaborðið og getur 

það leitt af sér mikinn fjárhagslegan ávinning fyrir hann.  

Líklegt er að Al Jazeera haldi vinsældum sínum í Mið-Austurlöndum, að minnsta kosti 

næstu árin. Al Jazeera English er hins vegar á mun harðari markaði og þarf að hafa meira fyrir 

því að halda í áhorfendur sína. Orðspor arabísku stöðvarinnar hefur einnig leikið hana grátt og 

bæði spurning hvort og þá hvenær það hættir að hafa áhrif til dæmis í Bandaríkjunum. Al Jazeera 

Network er stöðugt að bæta framboð sitt, sérstaklega þjónustuna sem er á arabísku. Líklegt er að 

á næstu árum muni enska þjónusta stöðvarinnar verða efld, mörgum á Vesturlöndum til mikillar 

gleði. Miles hefur bent á að emírinn geti lagt Al Jazeera af jafn fljótt og hún var sett á laggirnar. 

Eins og staða stöðvanna er í dag er það harla ólíklegt, en enginn veit þó hvað framtíðin ber í 

skauti sér. Emírinn sér líka einhver góð not fyrir stöðina því hún kostar hann mikið. Hver þau 
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nákvæmlega eru veit emírinn líklega einn, og mögulegt er að ætlanir hans séu ekki allar komnar 

upp á yfirborðið.  
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