
Yfirlýsing 
  
Undirritaðir eru í forsvari fyrir hóp áhugafólks um endurreisn Íslands sem keypti auglýsingu í 
tveimur dagblöðum, Morgunblaðinu og Fréttablaðinu, til að vara við áformum vinstri flokkanna 
um að hækka álögur á almenning. 
  
Við æskjum þess að blaðið birti eftirfarandi yfirlýsingu okkar og að jafnframt komi fram að við 
nutum greiðasemi við að panta auglýsingarnar og hörmum þau óþægindi sem viðkomandi hlaut 
af því, en hann hefur sjálfur réttilega lýst því yfir opinberlega að hann á ekki aðild að þeim. 
  
Hvorki Morgunblaðið né Fréttablaðið gerði kröfu um að hópurinn tilgreindi sig með öðrum hætti 
en hann gerði.  
  
Vegna ómaklegrar gagnrýni á efni auglýsingarinnar er eðlilegt að halda eftirfarandi til haga: 
Bæði Vinstri grænir og Samfylkingin hafa talað um skattahækkanir í aðdraganda kosninganna. 
Því teljum við að atkvæði greitt þeim sé atkvæði greitt skattahækkunum. 
  
Nokkur dæmi: 
·     Katrín Jakobsdóttir, menntamálaráðherra, sagði í sjónvarpsumræðum að hún væri reiðubúin 
að lækka laun og hækka skatta. 
·     Landsfundur Vinstri grænna samþykkti ályktun um að taka upp eignaskatt að nýju. Haft var 
eftir Lilju Mósesdóttur, frambjóðanda flokksins, í Morgunblaðinu að miðað væri við 2%. 
·     Samkvæmt vefsíðu flokksins stendur til að hækka fjármagnstekjuskatt á fjármagnstekjur yfir 
120.000 kr. um 40%. Frambjóðendur Vinstri grænna segja í athugasemd að hækkun 
fjármagnstekjuskatts úr 10% í 14% jafngildi 4% hækkun en ekki 40%. Við veltum fyrir okkur 
hvort jarðfræðingurinn í fjármálaráðuneytinu hafi séð um útreikninginn. 
·     Leggja á hátekjuskatt á launatekjur yfir 500 þúsund krónum á mánuði sem eykur 
skattheimtuna á ári um 36.000 kr. fyrir þann sem er með 600 þúsund kr. mánaðarlaun en 360.000 
kr. fyrir þann sem er með 1.000.000 kr. á mánuði. 
·     Yfirlýsingar Samfylkingarinnar eru ekki skýrar í þessu sambandi. Í upplýsingariti sem 
vefsíða flokksins vísar á um leiðir jafnaðarmanna í efnahags-, atvinnu- og velferðarmálum er þó 
fjallað m.a. um hátekjuskatt og skatt á fyrirtæki, a.m.k. sjávarútvegsfyrirtæki. 
  
Upplýsingarnar í auglýsingunni byggja á yfirlýsingum frá frambjóðendum vinstri flokkanna, 
áherslumálum þeirra og stefnuskrám. Athugasemdir vinstri manna við auglýsinguna eru 
markverðar fyrst og fremst vegna þess að þær sýna að þeir eru á flótta undan eigin stefnumörkun 
örfáum dögum fyrir kosningar. Því ber að fagna. En er því að treysta? Við viljum ekki skattpínt 
þjóðfélag. 
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