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Góðir félagar. 

Ég vil þakka fyrir ykkar mikla framlag á þessum glæsilega landsfundi. Þið eigið heiður skilinn 
fyrir ykkar öflugu vinnu, fundurinn hefur verið vel undirbúinn og vil ég færa öllum þeim sem að 
undirbúningi stóðu innilegar þakkir.   Hér höfum við lagt grunn að mikilvægum skrefum og 
einum mikilvægustu kosningum í samfélagi okkar í mjög langan tíma. 

Ágæta Samfylkingarfólk. 

Ég tel að þær vikur sem nú fara í hönd geti markað mikilvæg spor í framtíð stjórnmála hér á 
landi. Okkar tækifæri er núna. 

Við höfum mörg borið með okkur þann draum að jafnaðarmenn nái sömu fótfestu hér á landi og í 
nágrannalöndum okkar svo sem Noregi, Svíþjóð og Danmörku. Reynslan þaðan er góð, hið 
sósíaldemókratíska módel hefur sannað sig. Það er samfélaginu nauðsynlegt að hafa sterkan og 
öflugan jafnaðarmannaflokk starfandi. 

Þeir sérstöku tímar sem við göngum nú í gegnum undirstrika þessa þörf og í þjóðfélaginu er 
kallað eftir nýrri sýn, nýjum vinnubrögðum, breyttu siðferði, breyttum áherslum og endurskoðun 
á gildum. 

Ég heiti ykkur og þjóðinni því að það verður leiðarljós mitt sem formaður Samfylkingarinnar.  

Góðir félagar.  

Við lifum á sögulegum tímum, kannski jafn mikilvægum og forfeður okkar og mæður lifðu fyrir 
rúmri öld. Hreyfing jafnaðarmanna varð til sem andsvar við frumstæðum kapitalisma nítjándu 
aldar sem virti einskis mannréttindi fólksins.  

Á Norðurlöndum náði verkalýðshreyfingin og flokkar hennar, sósíaldemókratísku flokkarnir, 
góðri viðspyrnu á fyrri hluta síðustu aldar og gátu myndað valkost við hina köldu markaðshyggju, 
velferðarsamfélagið var mótað, samfélag þar sem hagur almennings réði mestu, þar sem alþýða 
manna naut meiri reisnar en í þeim samfélögum sem urðu markaðshyggjunni að bráð.  

Slík markaðshyggja hefur á köflum fengið byr í seglin og segja má að á undanförnum tveimur 
áratugum hafi nýfrjálshyggjan verið ráðandi afl í okkar heimshluta.  

Græðgin réði ferðinni, samstaða vék, hinir ríku urðu ofsa-ríkir og launabilið jókst eins og gerðist 
hér á landi. Gengið var fram af offorsi við einkavæðingu, samfélagvitund dofnaði, siðferðið 
spilltist og sjónarmið félagshyggju máttu sín æ minna.  

Já, kæru félagar. Við lifum á sögulegum tímum.  

Í byrjun október nánast á einni nóttu hrundi efnahagskerfi nýfrjálshyggjunnar.  

Staðreyndin er sú að það var stjórnmálastefna sem   brást, hugmyndakerfi sem haldið var fram af 
miklu kappi og borið fram undir merkjum Sjálfstæðisflokksins á Íslandi og bræðraflokka hans 
annars staðar á Vesturlöndum. Afleiðingar stefnunnar voru meðal annars gróf einkavæðing á 
ýmsum samfélagsstofnunum, ótrúleg sérgæska og siðferðisrof bæði í viðskiptalífi og 
stjórnmálum.. Þessi grímlulausa markaðshyggja gróf smá saman um sig í þjóðfélaginu og hafði 
áhrif á allt of margar samfélagsstofnanir.  



Nú kemur það í okkar hlut að standa fyrir nauðsynlegu uppbyggingarstarfi í okkar þjóðfélagi. Við 
höfum þegar hafið þá uppbyggingu. Samfylkingin er í sögulegu hlutverki á þessum tímamótum. Í 
sumu tilliti er þjóðfélag okkar á byrjunarreit, þar sem samfélagslegar hugsjónir marka á nýjan leik 
þau viðmið sem fara á eftir.  

Besta leiðin áfram er öfgalaus jafnaðarstefna, stefna sem byggir á ábyrgð manns á manni, þar sem 
enginn líður skort, þar sem allir búa við öryggi um frumþarfir, og félagsleg samhjálp er 
kjölfestan, - en um leið stefna sem treystir frjálsa atvinnustarfsemi með heilbrigðum leikreglum 
og gegnsæi.  

Við höfum sýnt það og sannað Samfylkingarfólk að við erum reiðubúin til þess að takast á við 
erfið verkefni og erfiðar aðstæður bæði á vettvangi landsstjórnar og sveitarstjórnarmála. Við 
viljum bera ábyrgð og við viljum skila vel unnu verki.  

Það er stór hluti af því breytta og nýja gildismati sem við göngum í gegnum nú - að fleiri konur 
séu við stjórnvölinn í mótun samfélagsins- bæði á sviði athafnalífs og stjórnmála.   Við þurfum að 
flétta kynja- og jafnréttissjónarmið inn í endurreisn Íslands og konur verða á komandi mánuðum 
misserum og árum   að gegna lykilhlutverkum í endurreisn samfélagsins við að skapa hér ný gildi 
- nýtt verðmætamat. Við þurfum á öllum okkar kröftum að halda – ekki síst að nýta þann 
dýrmæta auð sem býr í krafti kvenna í okkar samfélagi.  

Við íslenskir jafnaðarmenn stöndum frammi fyrir því verkefni að byggja upp samfélag 
trúverðugleika og trausts. Trausts innávið, þar sem við einstaklingarnir getum treyst náunganum 
og að helstu samfélagsstofnanir fari eftir settum leikreglum og mismuni engum.  

Við verðum að takast á við það verkefni að byggja upp traust annarra gagnvart íslensku 
viðskipta- og atvinnulífi, almenningi,   stjórnvöldum og íslenskri þjóð. Við viljum vera stoltur 
þátttakandi í opnu, lýðræðislegu samstarfi á alþjóðavettvangi. Það er engin leið til baka – eina 
boðlega leiðin er að vinna okkur á ný traust og bindast nánari samtökum við aðrar þjóðir - 
andspænis einangrun og afturför. Það er eina boðlega framtíðin fyrir unga fólkið og börnin, fyrir 
okkur og komandi kynslóðir.  

Við viljum sambærileg kjör fyrir íslenskan almenning og þar sem best gerist í Evrópu. Besta 
leiðin að þessu markmiði er að leita samninga við Evrópusambandið um fulla aðild og upptöku 
Evru, eins fljótt og kostur er.    Þá fyrst   vitum við hvað er í boði fyrir íslenska þjóð – tvöföld 
þjóðaratkvæðagreiðsla hefur lítinn tilgang þegar þjóðin veit ekki hvað í boði er með aðild að 
Evrópusambandinu.   Í þessu máli verðum við að hafa skýra framtíðarsýn- það mun reynast dýrt 
fyrir íslenska þjóð að láta stjórnast af ákvörðunarfælni eins og Sjálfstæðisflokkurinn virðist gera í 
þessu máli eins og svo mörgum öðrum.  

Reynsla íslenskrar þjóðar af því að viðhalda sjálfstæðum gjaldmiðli er ekki góð. Atvinnulífið 
hefur að stórum hluta verið á ólgusjó ótryggs gjaldmiðils eins og þorri almennings. Launafólkið 
hefur mátt þola það árum saman að tekjur þess hafi verið óvissar – og engin trygging fyrir því að 
þær héldu í við fjárhagslegar skuldbindingar heimilanna.  

Aðild ad Evrópusambandinu auðveldar afnám verðtryggingar, sem m.a. vegna ótryggs 
gjaldsmiðils hefur verið víðtækari og meiri hér á landi en annars staðar. Það er óþolandi annað en 
íslenskt launafólk og atvinnulíf búi í þessu efni sem öðrum við hliðstæð kjör og hjá helstu 
viðskiptaþjóðum okkar.  

Allt þetta undirstrikar mikilvægi þess að Evran verði framtíðargjaldmiðill okkar.  



Það breytir þó engu um nauðsyn þess að við komum á stöðugleika og styrkjum krónuna, það er 
helsta verkefni okkar á næstu misserum, til viðreisnar efnahagslífinu á Íslandi. En um leið þurfum 
við að gefa umheiminum til kynna á hvaða leið   við Íslendingar erum sem þjóð. Það eitt og sér 
mun hjálpa okkur mjög við endurreisn okkar efnahags- og atvinnulífs.  

Ágætu félagar.  

Markvisst hefur verið farið í þær aðgerðir sem settar voru fram í verkefnaáætlun ríkisstjórnar 
Samfylkingarinnar og VG og hafa þær langflestar nú þegar komist til framkvæmda eða gera það á 
næstu dögum og vikum.  

Vandi heimilanna er mikill, ekki síst hjá þeim heimilum þar sem atvinnleysið hefur knúið dyra 
eða tekjur lækkað umtalsvert af öðrum ástæðum. Skuldsett heimili eru mun viðkvæmari fyrir 
slíkum áföllum en önnur.  

Við þurfum ekki að ýkja þennan vanda – hann er raunverulegur og við honum höfum við verið að 
bregaðst.  

Staðreyndin er engu að síður sú, að enn hefur ríflega 90% af vinnumarkaðnum atvinnu og ríflega 
80% af heimilum landsins er með jákvætt eigið fé í húseign sinni.  

Allt þetta sýnir okkur að vandinn er viðráðanlegur þó vissulega sé hann mikill. Við þurfum líka 
að hafa í huga að atvinnuleysið og sá samdráttur sem við nú horfumst í augu við, er tímabundinn 
vandi. Við munum á næstu misserum og árum vinna okkur út úr vandanum. Atvinna mun aukast, 
tekjur heimilana munu vaxa og húsnæðisverð mun smátt og smátt vaxa á ný, þó vafalaust eigi það 
enn eftir að lækka á þessu og næsta ári.  

Fyrr en varir mun því birta á ný og sameiginlegt verkefni okkar allra er fyrst og fremst að tryggja 
að þau heimili sem komast í vanda verði aðstoðuð eftir þörfum. Við þurfum í raun að byggja brú 
yfir fjárhagslegar ófærur heimilinanna.  

Sumum dugar að lækka greiðslubyrðina og lengja í lánum – slík úrræði hafa verið innleidd fyrir 
verðtryggð lán og sambærileg úrræði er verið að útfæra í samstarfi við allar fjármálastofnanir. 
Þessi úrræði geta lækkað greiðslubyrgði lána um 10-50% miðað við það sem ella hefði orðið.  

Sumir þurfa á tímabundnum greiðslufrestum að halda, jafnvel í 1-3 ár, vegna atvinnumissis eða 
annarra tímabundinna aðstæðna. Slík úrræði hafa verið innleidd hjá Íbúðalánasjóði og munu á 
næstu dögum einnig ná til annarra fjármálastofnana í landinu.  

Enn öðrum dugar að brúa bilið með auknum vaxtabótum eða útgreiðslu séreignaðarsparnaðar. 
Lög um útborgun séreignasparnaðr hafa þegar verið samþykkt og geta einstaklingar tekið út allt 
að 1 milljón og hjón 2 milljónir. Frumvarp um 25% hækkun vaxtabótar bíður nú afgreiðslu á 
Alþingi, en verði það samþykkt geta vaxtabótagreiðslur hjá hjónum sem hafa 3-8 milljónir í 
árstekjur hækkað um ríflega 170.000, fara úr 314 þúsundum í 487 þúsund. Það munar um slíkar 
fjárhæðir þegar haft er í huga að uþb 75% af heimilum landsins greiða undir 100 þúsund á 
mánuði í húsnæðislán.  

Þar sem vandinn er hinsvegar víðtækari en svo að ofangreind úrræði dugi, hefur ríkisstjórnin lagt 
á það áherslu að allt verði gert til að bregðast við fjárhagsaðstæðunum án þess að fjölskyldur 
misstu heimili sitt eða einstaklingar yrðu knúnir í gjaldþrot. Í þessu skyni bíða nú samþykktar á 
Alþingi, lagafrumvörp um greiðsluaðlögun samningkrafna og fasteignaveðlána.  



Allt þetta, ásamt þegar samþykktu lagabreytingum um lækkun dráttarvaxta, frestun 
nauðungaruppboða, aukin stuðning og bætta stöðu einstaklinga sem nálgast greiðsluþrot og 
heimildir til Íbúðalánasjóðs um að leigja húsnæði, eru til þess fallnar að verja heimili og 
búsetuöryggi þeirra fjölskyldna sem lenda í alvarlegum fjárhagsvanda á næstu misserum.  

Ég leyfi mér að fullyrða að ofangreind úrræði munu duga til að bregðast við vanda lang flestra 
heimila sem komast í vanda. Þetta er raunveruleg velferðarbrú en ekki tálsýn, sem mun koma 
heimilum landsins yfir þær fjárhagslegu ófærur sem framundan eru.  

Samfylkingin hefur ekki og mun ekki blekkja þjóðina með tálsýn og óábyrgum tillögum um hægt 
sé að aflétta hundruðum milljarða af skuldum heimila og fyrirtækja án þess að fyrir slíka eftirgjöf 
þurfi að geiða.  

Mikilvægasta leiðin til að treysta stöðu heimilanna í landinu er hinsvegar sú að efla 
atvinnuvegina, sporna gegn atvinnuleysi og vinna gegn kjararýrnun. Ríkisstjórnin hefur kynnt 
aðgerðir sem á næstu misserum munu skapa allt að 6000 ný störf, vítt og breytt um landið.   
Brýnustu mál atvinnulífsins eru endurreisn bankakerfisins, lækkun vaxta og afnám 
gjaldeyrishaftanna. Öll þessi mál eru á réttri braut og – verðbólgan er á hraðri niðurleið og 
forsendur hafa skapast fyrir hraðri lækkun stýrivaxta.  

Við þurfum sem fyrst að koma hér upp vel skipulögðu bankakerfi. Ég tel skynsamlegt að ríkið 
eigi ráðandi hlut í einum banka til lengri tíma en marki stefnu um dreifða eignaraðild með 
skýrum og einföldum reglum. Rauveruleg erlend eignaraðild er að mínu mati mikilvægur þáttur í 
að skapa nauðsynlegt traust og fjarlægð á milli eigenda og viðskiptamanna. Allt þetta mistókst 
hrapalega í einkavinavæðingu Sjálfstæðisflokks og Framsólknarflokks sem við súpum nú seyðið 
af.  

Góðir landsfundarfulltrúar.  

Baráttan fyrir eflingu atvinnulífsins, baráttan fyrir bættum kjörum og atvinnu fyrir alla er og 
verður eitt megin verkefni ríkisstjórnar undir okkar forystu.  

Við jafnaðarmenn bjóðum fram sáttmála um ný gildi sem byggja á traustum grunni 
jafnaðarhreyfingarinnar. Þau gildi hvíla á undirstöðum félagshyggjunnar, þar sem atvinnulífið 
nýtur frjálsræðis og skýrar leikreglur eru virtar, þar sem spilling er kveðin niður, þar sem reisn 
hins vinnandi manns og virðing hins aldna og veika fer saman við gott gengi atvinnulífs í opnum 
og stækkandi heimi. 

Framundan eru sannarlega erfiðir tímar og það mun reyna á innviði íslensks samfélags. Það mun 
reyna á heimilin, fyrirtækin, stjórnsýsluna og stjórnmálaflokkana. Það mun reyna á okkur öll, 
enginn mun komast hjá því að finna fyrir erfiðleikum næstu misserin.  

Við þurfum að taka til í ríkisfjármálunum; sýna aðhald og forgangsröðun sem byggir á réttlæti og 
velferð fyrir alla en ekki suma. Skattahækkanir munu ekki leysa vandann. Við þurfum að draga úr 
útgjöldum eins og mögulegt er, forgangsraða í þágu velferðarkerfisins og tryggja að byrðarnar 
leggist ekki þyngst á fólk með lágar og meðaltekjur, eins og tíðkaðist hjá ríkisstjórnum 
Sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks.  

Við þurfum líka að taka af festu á skattaskjólum og skattsvikum. Tillögur í því efni hafa legið í 
mörg ár í fjármálaráðuneytinu án þess að nokkuð hafi verið við þær gert.  



Þá þurfum við af fullri alvöru að horfa til fækkunar ráðuneyta, sameingu þeirra og sameininga 
stofnana þvert á ráðuneyti. Við eigum að horfa á það opnum augum og af víðsýni hvernig við 
getum gert stjórnkerfi okkar skilvirkara og einfaldara fyrir fólkið í landinu.  

Við ættum líka setja efnahagsstjórnina undir eitt sterkt ráðuneyti efnahagsmála og sameina 
atvinnumálaráðuneytin undir einn hatt.  

Það er margt fleira sem þarnast endurskoðunar svo sem samspil lífeyriskerfisins, 
almannatrygginga og skattkerfisins. Þar verður að ríkja jafnvægi og sanngirni og þessi kerfi verða 
öll að spila vel saman. Ég vil sjá endurskipulagningu á þessum sviðum og samhæfingu 
Tryggingastofnunar og Vinnumálastofnunnar.  

Það er engum betur treystandi en ríkisstjórn undir forystu okkar jafnaðarmanna til að ráðast í 
þessa mikilvægu endurskipulagningu. Það munum við gera fáum við til þess umboð í komandi 
kosningum.  

Húsnæðismálin þurfum við taka heildstætt til endurskoðunar með það að markmiði að búa 
almenningi hér á landi öryggi í húsnæðismálum hliðstætt því sem er á öðrum Norðurlöndum. Þar 
þarf að byggja á nýrri heildarsýn sem tekur á mörgum þáttum. Þetta yrði eitt af stóru verkefnum 
næstu ríkisstjórnar undir okkar forystu.  

Við höfum líka kallað eftir því að á vinnumarkaði verði tekin til endurskoðunar sú afleita þróun 
greiðslna ofurlauna, bónusa og milljóna eða jafnvel milljónatuga starfslokasamninga, sem hafði 
fest sig í sessi í því andrúmi sem hér ríkti. Hér hljóta menn að geta fundið réttlátari skiptingu 
þannig að allir en ekki fáeinir útvaldir njóti arðs fyrirtækja sem byggja velferð sína á framlagi 
launafólks.  

Við leggjum mikla áherslu á að ákvæði um þjóðareign á auðlindum verði sett í stjórnarskrá og að 
þannig verði komið í veg fyrir að eignarhald okkar mikilvægustu auðlinda lendi í einkaeign fárra. 

Þjóðareign á auðlindum styður einnig við að nýting auðlindanna verði dreifð um allt land til 
atvinnusköpunnar og velferðaruppbyggingar í hinum dreifðu byggðum. 

Á þessum landsfundi höfum við samþykkt margar mikilvægar ályktanir sem varða veginn á 
næstu vikum og verða leiðarljós þeirra sem valdir hafa verið til forystu á okkar vettvangi.  

Ágætu félagar  

Uppbyggingarstarfið er þegar hafið og framundan er leiðin upp úr öldudalnum. Verðbólgan hefur 
verið hamin, vextir eru loksins á niðurleið, gengi krónunnar mun styrkjast í framhaldinu, 
fjármálakerfið hefur verið   endurskipulagt og samkomulag við erlenda lánadrottna og vinaþjóðir 
er á næsta leyti. Við höfum lagt grunn að því að endurheimta traust og trúverðuglega   á 
alþjóðvettvangi.  

Með hækkandi sól mun atvinnulífinu vaxa kjarkur og þor á ný og atvinnuleysi mun hægt og 
bítandi láta undan síga – fjárhagur heimilanna mun batna. Sparnaður, fjárfestingar og aukin 
hagvöxtur mun leysa skuldsetninguna af hólmi og bæta eignastöðu Íslendinga.  

Kæru Samfylkingarfélagar.  

Við erum lögð á stað í mikilvæga vegferð og okkur miðar vel. Við vitum hvert við ætlum og ég 
hef þá trú að íslenska þjóðin sjái framtíðina með svipuðum hætti.  

Á það mun reyna á næstu dögum og vikum og þann 25. apríl verður ljóst hvort okkur verður falið 
að halda áfram á þeirri braut sem nú hefur verið mörkuð.   Við eigum að leggja áherslu á 



áframhaldandi stjórn jafnaðarmanna og félagshyggjufólks.   Það er best fyrir íslenskt samfélagi 
nú í uppbyggingarstarfinu að Sjálfstæðisflokkurinn, sem stjórnað hefur hér í 18 ár með þeim 
afleiðingum sem nú blasa við - verði áfram á stjórnarandstöðubekknum að loknum næstu 
kosningum.  

Góðir félagar  

Hagsmunir okkar og hugsjónir   snúast um að sækja fram, til meiri jafnaðar, sanngirni og réttlætis 
fyrir okkar fólk.   Stefna okkar er skýr við viljum innsigla sáttmála   við þjóðina um ný gildi á 
traustum grunni jafnaðarstefnunnar.  

Í fyrsta lagi ætlum við að tryggja að velferðarsamfélagið virki í þágu allra þjóðfélagshópa. Í öðru 
lagi viljum við treysta stöðugleika og grundvöll atvinnu- og efnahagslífsins á Íslandi og í þriðja 
lagi stefnum við að því að íslenskur almenningur og atvinnulífið fái notið sambærilegra kjara og 
þekkjast hjá helstu viðskiptalöndum okkar –með því að ganga til samninga um aðild að 
Evrópusambandinu  

Við viljum skýra leikreglurnar og auka gegnsæið í þjóðfélaginu til að bæta siðferðið, við viljum 
jafnræði á öllum sviðum,   við viljum auka áhrif launafólks í atvinnulífinu, við viljum standa vörð 
um kjör lífeyrisþega og láglaunafólks, við viljum auka þátttöku allra þjóðfélagshópa í mótun 
samfélagsins, við viljum að Íslendingar taki þátt í samfélagi þjóðanna á jafnréttisgrundvelli. Við 
viljum taka þátt í myndun nýrrar ríkisstjórnar á grundvelli nútímalegrar jafnaðarstefnu.  

Það er besta leiðin áfram.  

Góðir félagar  

Við höfum gott veganesti af þessum landsfundi. Nú höldum við í baráttuna full af eldmóð og 
bjartsýni. Við ætlum að vinna sögulegan sigur í komandi kosningum.  

Fram til baráttu jafnaðarmenn fyrir réttlæti og jöfnuði í íslensku samfélagi. 


