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Ræða Guðjóns Arnar Kristjánssonar við setningu landsþings
Frjálslynda flokksins í Stykkishólmi

13. – 14. mars 2009.

(Talað orð gildir)

Ágætu félagar.

Ég býð ykkur velkomin til landsfundar hér á Hótel Stykkishólmi. Síðan Vatnaleiðin var opnuð
sem einn best lagði fjallvegur landsins, heyrir það til algerra undantekninga að ekki sé fært í
Hólminn. Um þessa staðreynd virðist sumum ekki vera kunnugt, og talað er um annnes og
fjallaferðir í stað þess að njóta þessarar ferðar um okkar fagra land.
Frjálslyndi flokkurinn er tíu ára. Stjórnmálahreyfing fólks sem vill breytingar á mörgum
sviðum þjóðlífs okkar. Ekki eingöngu að því er varðar óréttlátt kvótakerfi, þar sem vegið er að
búsetuöryggi og atvinnurétt fólksins í byggðum landsins sem og mannréttindi saman ber
ályktun mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna, og málflutning okkar um það mál.

Hvar höfum við lagt hönd á plóg í öðrum málaflokkum?
Rifjum það upp í stuttu máli.
Frjálslyndir lögðu til í þingmáli að tekið yrði upp frítekjumark fyrir aldraða og öryrkja í
upphafi þessa áratugar. Það má var þá nefnt lágmarkslífeyrir fyrir aldraða og öryrkja. Þótti
nokkuð bratt af stað farið hjá okkur þá á Alþingi, ég þá nýr þingmaður. Nú er sú aðferð okkar
frjálslyndra að hafa 100 þúsund króna frítekjumark án skerðinga á örorkubótum, ellilífeyri og
tekjutryggingu orðin að lögum. Út af stendur enn þá að lífeyrir fólks úr almennum
lífeyrissjóðum skerðir ennþá bætur frá Tryggingastofnun. Á Alþingi er nú þingmál númer 31
frá okkur, um frítekjumark á lífeyristekjur. Þegar það nær í gegn er komi á almenn regla um
100 þúsund króna frítekjumark. Við höfum barist fyrir því að persónuafsláttur yrði hækkaður
þar til fólk greiddi ekki skatta af tekjum undir framfærslumörkum hvers einstaklings.
Persónuafsláttur hefur vissulega hækkað, en nær því ekki að lágmarks framfærslutekjur séu
skattfrjálsar.

Við lögðum fyrir mörgum árum til nýjar áherslur í samgöngumálum með tillögu um 14
jarðgöng undir fjöllin og þverun fjarða til aukins öryggis og styttri ferðatíma. Það þótti mjög
bratt farið þá af okkur Frjálslyndum, en eftir svo til slysalausa umferð um Hvalfjarðar-,
Vestfjarða- og nú Fáskrúðsfjarðagöng sjá allir landsmenn kostina. Jarðgöng eru dýr
framkvæmd á verktíma, en þrátt fyrir erfiðleika okkar þjóðar nú, megum við ekki stöðva
framtíðar lausnir í vegagerð, eins og átt hefur sér stað áður, jafnvel árum saman. Þannig
verklag er skaðlegt og þekking, reynsla og tækjabúnaður verktaka nýtist illa.
Hér hefur verið dreift lista yfir þingmál okkar á þessu þingi. Þar eru meðal annars áherslur
okkar í sjávarútvegsmálum um innköllun kvótans og nýtingu hans. Um takmarkað frelsi til
handfæraveiða og aukinn þorskafla frá því sem nú er. Allt mál sem skipta miklu um aukna
atvinnu og nýja framtíðarsýn fólksins í landinu, mannréttindi og atvinnufrelsi.
Nýjasta mál þingmanna Frjálslynda flokksins er vegna hækkandi skulda heimilanna vegna
verðtryggingar lána. Þar er lagt til að sett verði 5 prósenta þak á verðbótaþátt verðtryggðra
íbúðalána, það sem út af standi verði fært á biðreikning. Frumvarpið tekur til l. janúar 2009-
31. desember 2009.

Framundan eru erfiðleikar.
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Það verður ekki vinsælda verk að vinna okkur út úr þeim mikla vanda sem framundan er.
Frjálslyndi flokkurinn hefur varað við og gagnrýnt stefnu fyrri ríkisstjórna en einnig stutt góð
mál, ef við mátum þau til heilla fyrir okkur sem þjóð, hver sem flutningsmaður var.
Við leggjum hér fram tillögur okkar í efnahags- og atvinnumálum, ásamt stjórnmálaáherslum.
Ég kynni þær nánar síðar í  ræðu minni.
Við verðum öll sem gefum kost á okkur til starfa í stjórnmálum, að leggjast á árar til þess að
koma þjóð okkar yfir þann öldudal sem síðustu ríkisstjórnir undir forystu Sjálfstæðisflokksins
hafa komið okkur í. Valdafortíð fjórflokksins og viðskilnaður er hörmulegur en þar sem við í
Frjálslynda flokknum teljum okkur eiga fullt erindi í pólitík viljum við axla ábyrgð við
uppbyggingu og endurreisnarstarf íslensks þjóðfélags.

Við erum fimmti flokkurinn.
Fjórflokkurinn er oft nefndur í fjölmiðlum, enda allt flokkar sem eiga sér forvera í
fjórflokkakerfi valdanna á Íslandi í áratugi.
Við í Frjálslynda flokknum erum ekki fjórflokkurinn. Við höfum ekki setið að embættum í
Seðlabanka eins og allir fjórflokkarnir. Við áttum ekki fulltrúa í stjórnum og bankaráðum
ríkisbankanna. Hvað þá í einkabönkum. Við tilnefndum einn mann í bankaráð nýju
ríkisbankanna, sem ekki er félagi í Frjálslynda flokknum. Það er Ólafur Ísleifsson lektor við
Háskólann í Reykjavík og hagfræðingur. Vel virtur og mætur maður, og tilnefndur af okkur
vegna þekkingar sinnar, en ekki flokksaðildar að Frjálslynda flokknum.

Okkur finnst það oft súrt hver tryggð fjölmiðlafólks er við gamlan grunn fjórflokksins, og
þegar hlutleysið í fréttum og viðtölum er einskis virt. En við vitum fullvel í Frjálslynda
flokknum að við erum ekki aðilar að pólitísku vinakerfi fréttamanna, né flokksráðinna
stjórnenda blaðanna. Hvað þá Þorsteins Pálssonar ritstjóra Fréttablaðsins sem kom á frjálsu
framsali kvótans 1991 – 1992. Sú gjörð varð upphaf fjárglæframennsku á Íslandi. Mest hefur
verið fjallað um Frjálslynda flokkinn þegar deilur hafa fylgt þeim sem gengið hafa í flokkinn,
valdið þar usla og ágreining og farið aftur vegna þess að þeim hefur ekki verið leyft að
yfirtaka flokkinn að sinni vild. Sjálfstæðisflokkurinn og ritstjórum Moggans hefur tekist að
leiða til sín þingmenn sem voru kosnir út á allt önnur stefnumál innan Frjálslynda flokksins en
sá valdaflokkur frjálshyggju, einkavinafyrirgreiðslu og fjárglæfra sem Sjálfstæðisflokkur við
völd í 18 ár hefur sýnt sig vera.
Upplýst hefur verið að Davíð Oddsson segist hafa varað Geir Haarde við á einkafundum, en
ráðherrar fjármála og bankamála ásamt Fjármálaeftirliti voru óupplýstir eða vildu ekki vita af
misferlinu sem lagði íslensku þjóðina í skuldaklafa til margra ára.

Horfurnar eru ekki góðar.
Það gengur ekki að horfa á það ástand sem nú ríkir án aðgerða. Verkin verða að vinnast áður
en við göngum til kosninga. Skuldir okkar verða allt að 2,400 milljarðar króna. Vaxtabyrðin
er nú 87,5 milljarðar og ef ICESAVE skuldin er tekin með, þá bætast við allt að 40 milljarðar
í vexti. Samtals eru því vaxtagreiðslur áætlaðar 127,5 milljarðar árlega.

Nú verður að spyrna við fótum og stöðva það vaxtaokur og verðtryggingarferli lána sem er að
setja bæði fyrirtæki og fjölskyldur í landinu í gjaldþrot. Það hefur átt sér stað eignabruni, bæði
í fyrirtækjum og hjá fjölskyldum. Atvinnuleysið er ógnvænlegt og mun kollsigla þjóðina ef
ekki verður viðsnúningur strax í vor. Við verðum með öllum tiltækum ráðum að auka tekjur
og atvinnu. Eins og nú árar er engum tækifærum til aukinnar atvinnu hægt að hafna. Við
komumst ekki upp úr kreppunni með því einu að skera niður. Það getur jafnvel aukið vandann
ef aukið atvinnuleysi fylgir niðurskurði fjármála ríkis og sveitarfélaga. Horfur tekna ríkissjóðs
eru ekki bjartar og líkur til þess að þær lækki enn frekar en fjárlög gerðu ráð fyrir árið 2009.
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Það er ekki við öðru að búast en auka verið skatttekjur ríkissjóðs og sveitarfélaga fljótt að
loknum alþingiskosningum. Frjálslyndi flokkurinn hefur lagt til hvernig eigi að verja afkomu
þeirra sem hafa lágar tekjur ef hækka á tekjuskattsprósentu, það þarf að gera  með hærri
persónuafslætti, sem ver afkomu láglaunafólksins. Við hljótum að leggja upp með að þeir sem
eiga verulegar eignir og fjármagn, leggi nú til þjóðfélagsins, en hlífum barnafólki, tekjulágum
og eignalitlum. Það sem munar mest um fyrir okkur öll og er besta aðgerðin er að auka tekjur
og útflutning, og að stjórnvöld semji ekki um ICESAVE deiluna og auki þannig vaxtabyrði
ríkissjóðs um 40 milljarða króna, sem verður greiðslugetu okkur ofviða.

Áherslur úr okkar tillögum í efnahags- og atvinnumálum.

Hröð lækkun vaxta strax.
Það sem þarf að gera strax er að lækka vexti hratt, svo atvinnulífið fái betri rekstrarskilyrði og
heimilin njóti lækkunar kostnaðar í lánum og aðföngum. Stýrivextir verða að lækka úr 18 %
niður í 8 % stýrivexti. Þá vegferð verður að hefja með 10 % lækkun og síðan frekari lækkun í
kjölfarið. Þetta er brýnasta aðgerðin sem þarf að grípa til strax. Ekkert efnahags- og atvinnulíf
fær þrifist undir vaxtaokri. Þessir okurvextir á íslenskt samfélag eru vegna rangrar stefnu og
vanhæfni yfirstjórnar íslenskra peningamála, sem árum saman birtist í óhaminni útlánaþenslu
íslensku bankanna, glórulausrar stýrivaxtastefnu Seðlabanka Íslands og meðfylgjandi
okurvaxta innlenda lánakerfisins. Framhald þessarar ofur vaxtastefnu mun leiða til algjörs
hruns atvinnulífs í landinu. Okurvextirnir nú viðhalda verðbólgu sem annars hefði ekki fóður.
Margar fjölskyldur standa frammi fyrir eignabruna sem kollsiglir fjárhag fjölda heimila.
Hávaxtastefnan hefur beðið skipbrot með hræðilegum afleiðingum fyrir heimili og fyrirtæki í
landinu.

Hvaða gjaldmiðil?
Eins og nú árar í skuldastöðu og efnahag okkar Íslendinga, er ljóst að næstu ár verður krónan
sá gjaldmiðill þjóðarinnar sem notaður verður við endurreisn efnahagslífsins. Hversu
áhugavert sem það væri að geta fljótt tekið upp annan gjaldmiðil þá er það ekki í hendi. Þess
má hins vegar spyrja formlega, hvort ESB vildi leggja okkur lið við endurreisn efnahagslífsins
hér á landi með aðild að evrópsku myntsamstarfi? Frjálslyndi flokkurinn hefur aðild að
Evrópusambandinu ekki á sinni stefnuskrá og flokksfélagar okkar hafa í skoðanakönnun reist
kröfur fyrir okkar hönd sem eru í samræmi við fyrri stefnu flokksins um að með óbreyttu
fiskveiðikvótakerfi framseljanlegra kvóta, sé leiðin inn í Evrópusambandið með öllu lokuð, og
einnig vegna yfirráðastefnu Evrópusambandsins yfir auðlindum aðildarþjóða. Evran er
vissulega stór og sterkur gjaldmiðill sem þess vegna gæti verið ákjósanlegur fyrir Ísland
einhvern tímann í framtíðinni.
Íslenska krónan er vissulega veikur gjaldmiðill nú, en það er mikilvægt að horfast í augu við
að aðalástæðan er efnahagsleg óstjórn á Íslandi, sem endaði með bankahruni síðastliðið haust.

Fjárglæframenn.
Sífellt koma nú fram nýjar upplýsingar um hvers konar fjárglæfrar voru við hafðir í
einkavæddu bankakerfi Íslendinga, svo tryggja mætti ofurlaun og bónusa æðstu stjórnenda og
arð stjórnarmanna. Vegna verka fárra og aðför þeirra að efnahagskerfi landsins, stendur
íslenska þjóðin nú frammi fyrir því að verða að endurreisa efnahagslífið úr rústum með sínum
eigin gjaldmiðli. Þetta er vissulega mjög erfitt verk, og aðstoð erlendis frá væri vel þegin, en
frá Evrópusambandinu fáum við aðeins ofurkröfur um ICESAVE ábyrgðir og nú lækkandi
eignaverð á kyrrsettum eignum bankanna undir hryðjuverkalögum. Kostir okkar eru fáir góðir
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og öllum þarf að vera ljóst að krónan verði sá gjaldmiðill sem við vinnum með næstu árin.
Hvort þjóðin segir síðar í þjóðaratkvæðagreiðslu að vilji sé til aðildarumsóknar eftir nýrri leið
um breytingar á stjórnarskrá, þar sem 30 þúsund Íslendingar geta krafist þjóðaratkvæðis um
mikil deilumál, kemur síðar í ljós ef að líkum lætur.

Verðtrygging burt.
Í vörn sinni fyrir því að vilhalda verðtryggingunni virðast menn líta framhjá þeim miklu
ókostum sem henni fylgja, sem nú vega þyngra en kostirnir.

Sannleikurinn er sá að rétt eins og samspil verðlags og launa skapaði mikla verðbólgu á árum
áður, þá mynda hækkanir á lánskjaravísitölunni fóður fyrir áframhaldandi verðbólgu, sem er
algjörlega úr sambandi við þann veruleika sem nú ríkir á Íslandi. Verðtryggingin sem slík er
því verðbólguskrúfa sem eins og háir vextir  grefur undan verðgildi krónunnar og tiltrú á
henni sem gjaldmiðli

Sá málflutningur að tímabundið afnám verðtryggingar nú leiði til mikils eignabruna hjá
lánveitendum, eins og Íbúðalánasjóði, lífeyrissjóðum og bönkum er því beinlínis rangur. Þvert
á móti má færa fyrir því sterk rök að við núverandi aðstæður geri háir vextir og verðtrygging
lána  það miklu fremur.

Þessir þættir munu að óbreyttu rýra gildi krónunnar og verða þess valdandi að fjöldi  skuldara
fari í þrot með tilheyrandi landsflótta.

Hversu mikils virði yrðu eignir lífeyrissjóðanna ef  efnahagslífið  færi í þrot ?
Áframhaldandi verðtrygging lána mun því hafa  alvarlegrar afleiðingar nú, ekkert síður fyrir
lánveitendur heldur en skuldara.

Því er lagt til að lánskjaravísitalan verði aftengd nú þegar. Frjálslyndi flokkurinn telur að sú
aðgerð sé mjög mikilvægur þáttur í efnahagslegri endurreisn þjóðarinnar og ekkert því til
fyrirstöðu að þetta sé gert.

Til þess eru nú sérstök sóknarfæri.

Verðtrygging  lána í íslenskum krónum verði afnumin tímabundið, með því að frysta
allar vísitölur í þrjú ár.  Sá tími verði síðan notaður til  undirbúnings því  að afnema
verðtrygginguna  varanlega, þar til annar gjaldmiðill leysir krónuna af hólmi.

Afnám verðtryggingar á lánum hefur m.a. eftirfarandi kosti í för með sér.

1. Mjög mikilvægur liður í að koma á varanlegum stöðugleika á verðlagi í landinu.

2. Styrkir  forsendur fyrir mikilli lækkun vaxta strax, þar sem helstu áhrifaþættir fyrir
áframhaldandi hækkun verðlags nú, sem eru háir vextir og verðtrygging lána hafa
verið fjarlægðir.

3. Samtímis því að verðvísitölum hefur verið kippt úr sambandi og verðtrygging lána
afnumin mun gjaldmiðillinn og trúverðugleiki hans smám saman  styrkjast. Ganga má
út frá því sem vísu að þessi aðgerð hefði mjög  jákvæð huglæg  áhrif í þjóðfélaginu.
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Þjóðin í heild væri til þess líkleg að vilja slá skjaldborg um verðgildi gjaldmiðilsins,
sem  er mjög mikilvægt atriði, sérstaklega á þeim tímum sem framundan eru.

4. Verðstöðugleiki og lágir vextir ásamt  því að tiltrú skapist á krónunni veldur því að
kaupmáttur almennings og fjárhagsstaða fyrirtækja batnar smám saman. Frostið sem
nú ríkir breytist í þýðu.

5.  Strax í framhaldi af framangreindum aðgerðum mun því draga hratt úr atvinnuleysi og
viðsnúningur gæti komið áður enn langt um  líður.

Breytingar á stjórnarskrá.
Nú liggur fyrir á Alþingi frumvarp um breytingar á stjórnarskrá Íslands. Ákvæði um að
auðlindir séu í þjóðareign sem ekki megi láta varanlega af hendi nær m.a. til fiskistofnanna í
hafinu og er mikilvæg breyting. Ákvæði um að þjóðin kjósi beint um breytingar er einnig
mikilsverð jákvæð breyting. Þriðja atriðið er síðan að 15% kosningabærra menn geta krafist
þess að mál eða lög gangi til þjóðaratkvæðagreiðslu. Áskilin er sú krafa að 25% kjósenda að
lágmarki þeirra sem eru á kjörskrá samþykkimálin.

Einnig er viðbót um stjórnlagaþing sem fái það hlutverk að endurskoða öll
stjórnarskrárákvæði. Deilur eru við Sjálfstæðismenn um breytingar á stjórnarskrá og einnig
um kosningalög, en þar liggur fyrir frumvarp um að bera megi fram óraðaðan lista sem
kjósendur raða þá á í númeraröð. Það er í mesta lagi rúmar tvær vikur eftir af starfstíma
Alþingis og mörg mál sem þarf að ljúka sem snúa að vanda fyrirtækja og fjölskyldna m.a.
okkar mál um verðtryggingu sem við vitum ekki hvort fæst á dagskrá Alþingis, en skiptir þá
sem skulda verðtryggð íbúðarlán miklu máli.

Við verðum að endurreisa atvinnulífið. Með sameiginlegu átaki getur íslenska þjóðin unnið
sig fljótt og vel út úr efnahagskreppunni. Bregðast þarf strax við bráðum fjárhagsvanda, lækka
vexti og kveða verðbólgu niður.
Í þeim áherslum eru hagsmunir atvinnulífs og heimila samtvinnaðir.

Það verður að vinna markvisst að því að endurvekja trú og traust á alþjóðavettvangi svo
árangur náist í uppbyggingu efnahags- og endurreisn atvinnulífsins. Endurskoða þarf
regluverk og stjórn peningamála, með það að markmiði að gera það virkt og gegnsætt.

Efla þarf  upplýsingakerfi þings og þjóðar og afleggja það mikla ráðherraræði sem viðgengist
hefur. Frjálslyndi flokkurinn styður stofnun stjórnlagaþings til slíkra endurbóta.

Endurreisa þarf bankakerfið og endurfjármagna svo eðlileg lánafyrirgreiðsla verði veitt að
nýju. Lífvænleg fyrirtæki mega ekki stöðvast vegna fjárskorts. Flest störf verða til í minni
fyrirtækjum. Þar þarf aðgerðir til þess að koma í veg fyrir stöðvun og uppgjöf. Efla þarf
stuðning við lítil og meðalstór fyrirtæki. Stofna þarf fjárfestingarsjóð sem endurreisi illa sett
fyrirtæki og selji síðan og tryggi þannig eins og unnt er að verðmæti tapist ekki. Það er brýnt
að veita stuðning við nýsköpun og sprotafyrirtæki.

Íslenskur sjávarútvegur á nú við alvarlegan fjárhagsvanda að stríða af ástæðum sem
Frjálslyndi flokkurinn var margsinnis búinn að vara við.  Gjörbreytt sjávarútvegsstefna er
mikilvægur liður í endurreisninni og  forsenda þess að unnt verði að byggja hér upp öflugan
og fjárhagslega sterkan sjávarútveg í framtíðinni. Því þarf nú að fara  fram róttæk
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endurskoðun á lögum um stjórn fiskveiða og endurreisa  nýtt fiskveiðikerfi sem byggir á
tillögum Frjálslyndaflokksins. Samhliða því þarf að endurskoða alla  framkvæmd
fiskirannsókna og aðferðafræði við veiðiráðgjöf Hafrannsóknarstofnunar. Tryggja verður að
sú  stofnun geti starfað sem sjálfstæð og óháð vísindastofnun.

Landbúnaðurinn gegnir því mikilvæga hlutverki að tryggja matvælaöryggi þjóðarinnar og
hann er mikilvægur grundvöllur atvinnulífs og byggðar í landinu. Því ber að standa vörð um
íslenskan landbúnað og gera sérstakar ráðstafanir til þess að gera bændum kleift að mæta
þeim alvarlega fjárhagsvanda sem fjölmargir bændur standa nú frammi fyrir.

Á því mikla þensluskeiði sem hér ríkti árum saman með allt of háu gengi íslensku krónunnar,
þrengdi mjög að  iðnfyrirtækjum og mörg þeirra sem það gátu flúðu land. Eftir
efnahagshrunið hafa nú skapast góðir möguleikar til endurreisnar fyrir Íslensk iðnfyrirtæki.
Flest slík fyrirtæki eru nú mjög skuldsett. Til þess að  gera þeim kleift að nýta þau sóknarfæri
sem við blasa, innanlands sem utan, verða fyrirtækin að eiga kost á góðri  og hagkvæmri
endurfjármögnun.

Mikilvægasta framtíðarverkefnið í atvinnu og efnahagsmálum er að auka útflutningstekjur
þjóðarinnar. Á því sviði eru sem betur fer fjölmörg sóknarfæri. Því ber að leggja sérstaka
áherslu á fjárhagslegan stuðning hins opinbera við markaðssókn íslenskra fyrirtækja  og
kynningu á Íslandi. Á þetta jafnt við um vöruútflutning sem og  ferðamannaiðnað og hvers
konar  þjónustu. Útflutningsráð verði virkjað sem mest til þátttöku í slíkum verkefnum.

Á  þeim miklu þrengingartímum samdráttar og atvinnuleysis sem nú ríkja og eru framundan,
er mjög brýnt að verklegar framkvæmdir á vegum hins opinbera verði ekki skornar niður úr
hófi fram. Frjálslyndi flokkurinn  vill beita sér fyrir samstöðu um  forgangsröðun á
hagkvæmustu framkvæmdum í samgöngumálum. Markmiðið er að ráðast verði í
framkvæmdir sem  séu arðvænlegar og stuðli að bættum samgöngum í landinu um leið og þær
skapa mikilvæg störf á þessu samdráttarskeiði.

Góðir félagar.

Ég vænti þess að okkur vinnist vel á Landsþinginu hér í Stykkishólmi. Við skulum horfa fram
um veg og takast á við vandann sem framundan er. Heildarmálefnastefna okkar er góð og
margt í stefnunni en staðist hefur fram á þennan dag.

Vinnum vel að kynningu á okkar málum í komandi kosningabaráttu. Við vorum ekki við völd
í landinu en ég er enn þeirrar skoðunar að strax þegar bankarnir hrundu hafi átt að mynda
þjóðstjórn til samtaka aðgerða gegn hruni fjármála og atvinnulífs. Við getum ekki komist af í
þessu landi með mörg þúsund manns atvinnulaust. Berjumst gegn atvinnuleysi með öllum
tiltækum ráðum.

Landsþingið er sett.


