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Yfirlýsing: Sema Erla gefur kost á sér í embætti varaformanns 

Samfylkingarinnar 

 

Sema Erla Serdar, formaður framkvæmdastjórnar Samfylkingarinnar – 

Jafnaðarmannaflokks Íslands, hefur ákveðið að bjóða sig fram í embætti varaformanns 

Samfylkingarinnar á landsfundi flokksins sem fram fer í júní n.k. 

Nú þegar boðað hefur verið til landsfundar Samfylkingarinnar og ljóst er að ný forysta 

verður kjörin á fundinum hefur Sema Erla ákveðið að taka þeim fjölmörgu áskorunum sem 

borist hafa og gefa kost á sér í embætti varaformanns flokksins. 

Sema Erla vill leggja sitt af mörkum til þess að tryggja að Samfylkingin skipi sér áfram 

fremst í flokki þegar kemur að baráttunni fyrir samfélagi sem byggir á grunngildum 

jafnaðarmanna um frelsi, jafnrétti og samstöðu. 

Hún vill stuðla að því að Samfylkinginn haldi áfram baráttunni fyrir jöfnuði, réttlæti og 

velferð, m.a. með áherslu á uppbyggingu heilbrigðiskerfisins, aðgengilegri 

húnsæðismarkað, málefni ungra- og barnafjölskyldna sem og öryrkja og aldraðra.  

Sema Erla telur að íslenskt samfélag standi frammi fyrir mörgum áskorunum í dag. Hún vill 

að Samfylkingin taki forystu í baráttunni gegn vaxandi fordómum og þjóðernisrembingi og 

hafni samstarfi við stjórnmálaflokka sem ala á útlendingaandúð og mismunun vegna 

uppruna, þjóðernis, trúar, menningar eða annarra þátta sem einkenna líf og lífstíl 

einstaklinga. 

Sema Erla segir einnig að mikilvægt sé að tryggja aðkomu ungs fólks að ákvarðanatöku í 

samfélaginu og lýsir yfir áhyggjum af kosningaþátttöku ungs fólks. Hún tekur ekki undir 

þær raddir sem segja að ungt fólk hafi ekki áhuga á stjórnmálum heldur hafi ungt fólk ekki 

áhuga á úreltu stjórnmálakerfi, þrætupólitík og Alþingi sem endurspegli ekki á nokkurn 

hátt fjölbreytileikann í íslensku samfélagi. Hún segir þjóðina eiga að koma meira að 

ákvarðanatöku og vill m.a. að haldin verði þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald 

aðildarviðræðna Íslands og Evrópusambandsins.   

 

Nánar um Semu Erlu: 

Sema Erla er 29. ára stjórnmálafræðingur með meistaragráðu í Evrópufræðum og 

Evrópurétti frá Edinborgarháskóla. Hún er í dag formaður framkvæmdastjórnar 

Samfylkingarinnar og formaður Samfylkingarinnar í Kópavogi.  Sema Erla hefur setið í 



framkvæmdastjórn flokksins frá árinu 2013 og hefur auk þess tekið mikinn þátt í félagastarfi 

síðustu ár.  

Sema Erla var m.a. í stjórn Kvennahreyfingar Samfylkingarinnar árin 2013 - 2015, hún var 

formaður landsfundarnefndar flokksins 2014 – 2015 auk þess sem hún var alþjóðafulltrúi 

Ungra jafnaðarmanna á árunum 2008 – 2010. Sema Erla stofnaði árið 2009 þverpólitíska 

hreyfingu Ungra Evrópusinna og var formaður til ársins 2010. Hún var um tíma í stjórn 

félagsins Ísland-Palestína og Landnemans, félagi áhugamanna um fjölmenningu, umheiminn 

og stöðu landnema í íslensku samfélagi. 

Sema Erla hefur m.a. starfað fyrir þingflokk Sósíal-demókrata á Evrópuþinginu, sem 

kosningastjóri fyrir Samfylkinguna í Kópavogi auk þess sem hún starfaði fyrir Já Ísland – 

samtök Evrópusinna á Íslandi. Sema hefur frá árinu 2014 ritstýrt EVRÓPAN – fréttamiðli sem 

einblínir á fréttaflutning frá Evrópu og Evrópusambandinu og er eini sinnar tegundar á 

Íslandi.  

Nánari upplýsingar veitir Sema Erla í síma 822-8904. 

 


