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Ágætu félagar.

Ég ætla að byrja þessa ræðu með nokkuð óvenjulegum hætti. Biðja ykkur öll að hylla

fjóra menn.

Í 12 ár fór Framsóknarflokkurinn með félagsmálaráðuneytið í ríkisstjórn. Þar með hélt

hann utan um málefni Íbúðalánasjóðs. Framsóknarflokkurinn byggði upp þennan

mikilvæga sjóð og ráðherrar flokksins mann fram af manni vörðu sjóðinn. Þeir neituðu að

sjóðurinn yrði seldur inn í einkabankakerfið. Það hefur sýnt sig að festan hefur verið

farsæl því engin stofnun á Íslandi býr við jafnmikla tiltrú og Íbúðalánasjóður fólksins.

Þess vegna vil ég biðja ykkur að rísa úr sætum og klappa félagsmálaráðherrum

Framsóknarflokksins síðustu tólf ár lof í lófa. Það eru þeir: Páll Pétursson, Árni

Magnússon, Jón Kristjánsson og Magnús Stefánsson.

Við skulum líka hafa það á hreinu að það munaði hársbreidd að Sjálfstæðisflokkurinn

kæmi fram vilja sínum með Samfylkingunni við upphaf stjórnarsamstarfsins. Flokkarnir

höfðu komið sér saman um að færa Íbúðalánasjóð í fjármálaráðuneytið, það þýðir í

söludeildina eða sláturhúsið. Þar með áttu bankarnir að fá sjóðinn, eins og þeir gerðu

kröfu um í okkar tíð og reyndu með 100% lánum að steypa honum árið 2004.

Það er gott fyrir okkur öll eftir árásir og gagnrýni að rifja það upp að eftir okkar langa

samstarf - ég segi alltof langt samstarf með Sjálfstæðisflokknum - að við áttum líka

prinsipp og staðfestu. Við myndun núverandi ríkisstjórnar, þar sem Samfylkingin kom

inn, sagði Geir H. Haarde forsætisráðherra í Valhöll í september fyrir rúmu ári síðan: Að

það hefði verið erfitt að fá aðra flokka til að styðja stefnu Sjálfstæðisflokksins um

markaðsvæðingu heilbrigðisþjónustu og orkugeirans. Þarna sagði forsætisráðherra ykkur



að við framsóknarmenn féllumst aldrei á últra hægri stefnu. Hann fagnaði

Samfylkingunni sem samherja í harðari hægri stefnu en við féllumst nokkurn tímann á.

Hitt er svo önnur saga að félagshyggjufólk Framsóknarflokksins hefur í allt of stórum stíl

yfirgefið flokkinn. Það er skylda okkar allra að opna flokkinn á ný fyrir þeim gildum sem

gerðu flokkinn að sigursælum og stórum flokki. Við áttum og eigum á ný að kalla til

okkar fólk sem staðsetur sig báðu megin við miðju. Miðjan er stór og græn, hún teygir

arma sína bæði til hægri og vinstri, inn í bláan og rauðan lit.

Ég er ekki sömu skoðunar og Steingrímur J. Sigfússon sem telur og fagnar því að

frjálshyggjan hafi beðið skipbrot og sé dauð. Gróðahyggjan er í raun frumafl og hvati til

afreka hvers manns og framfara þjóðanna. Frjálshyggjan hefur nú skaðað veröldina með

offari sínu og með græðgi sinni. Heimurinn verður mörg ár að jafna sig.

Við framsóknarmenn styðjum frelsi til viðskipta, með ábyrgum og heiðarlegum hætti.

Athafnafrelsi sem ekki hreykir sér, heldur býr við skynsamlegt aðhald og strangar reglur.

Við skulum ágætu vinir ekki setja alla duglega athafnamenn undir hatt óreiðumanna. Við

skulum aðskilja hafra frá svörtum sauðum. Það er okkar að byggja á ný upp heiðarlegt

þjóðfélag duglegra manna. Það eru til mikilvægari stefnur en ismarnir til hægri og vinstri.

Heimsspekingurinn Gunnar Dal sagði þetta: „Heimurinn er þannig gerður að hversu

mikið sem maðurinn þráir að geta verið íhaldsmaður þá getur hann það aldrei. Hver

einasti maður er neyddur til að vera framsóknarmaður“.

Ég býst við að öll hin vestrænu ríki muni nú aðhyllast á ný hið blandaða hagkerfi, þar

sem hið opinbera, ríkið og sveitarfélögin fá aukið hlutverk, þar sem einkageirinn og

atvinnurekstur verður byggður bæði á einstaklingsframtaki og félagsformi hinna mörgu,

bæði samvinnu- og hlutafélagaformi.

Fall fjármálamakaða heimsins kallar eftir nýrri sýn, meiri samábyrgð. Bandaríkin sem eitt

af forysturíkjum heimsins, en þar hófst fjármálakreppan, munu ganga í gegnum

forsetaskipti í upphafi nýs árs. Þar sest félagshyggjumaður í forsetastól. Bush-tímabilið er



liðið undir lok, því fylgdi harðlífi og vopnaskak. Öll bindum við vonir við Obama sem

forseta, að hann í samstarfi við lönd heimsins byggi nýjar viðskiptabrýr og vináttu á milli

þjóðanna.

Ágætu félagar.

Fyrir einu og hálfu ári þegar núverandi ríkisstjórn tók við völdum á Íslandi vorum við

talin ein ríkasta þjóð heimsins. Verðbólga var þá á hraðri niðurleið eftir mikið

þensluskeið. Allir álagsmælar og eftirlitsstofnanir sögðu stjórnvöldum þá að engin hætta

væri á ferðum.

Ný ríkisstjórn baðaði sig í ljóma mikils árangurs í efnahagsmálum á mörgum sviðum

okkar verka í 12 ár. Þannig var staðan, við töpuðum kosningunum, formaður okkar féll

ásamt mörgum þingmönnum. Innri átök, spillingarumræða og bræðravíg léku okkur grátt.

Við skulum minnast þess að þjóðin mun gera ríkari kröfur til stjórnmálamanna um

heiðarleika og drengskap. Ég fagna því.

Fyrrum þingmanni okkar, Bjarna Harðarsyni, urðu á alvarlega mistök. Ég segi

ætlunarverk sem var í senn ljótt og á ekki að eiga sér stað. Hann missti málið úr eigin

höndum. Bjarni sagði mér að trúverðugleiki sinn væri farinn sem þingmanns, aðeins ein

leið væri til að endurheimta hann, þ.e. að segja af sér þingmennsku. Þetta gerði hann

einnig flokksins vegna. Mistök héðan í frá munu kalla á slík viðbrögð af hálfu

stjórnmálamanna.

Svo ekki fari á milli mála þá þykir mér vænt um Bjarna Harðarson og met hann mikils.

Honum varð á í messunni og hefur axlað ábyrgð á því og þar með breytt viðmiðum í

íslenskri pólitík.

Ég vil bjóða Helgu Sigrúnu Harðardóttur sérstaklega velkomna í þingflokkinn. Ég treysti

henni vel, hún er vel búin til bardaga.



Ég tel rétt að taka fram að ég tel að Valgerður Sverrisdóttir hafi unnið þjóðinni og

flokknum mikið gagn með sköruglegri framgöngu sinni í íslenskum stjórnmálum um

langa tíð. Vil ég biðja um að hún fái að njóta sannmælis.

Ráðherrar í dag brjóta trúnað. Nýlegt dæmi um það er leki á bókun eða ekki bókun um að

Samfylkingin vildi reka seðlabankastjóra. Lögum samkvæmt má þó ekki leka

upplýsingum úr ríkisstjórn. Þetta sýnir okkur samstöðuleysi ríkisstjórnarinnar. Það sagði

mér mjög mætur maður að hér áður hefðu ráðherrar verið sem grafarþögn um allt sem

þeim bar. „Sé manni trúað fyrir einhverju þá er manni trúað fyrir því barnið mitt“ sagði

Guðrún í Innansveitarkróníku.

Ríkisstjórninni ber á hinn bóginn að upplýsa þjóð sína um framvindu mála og mögulegar

lausnir á þeim erfiðleikatímum sem nú dynja yfir okkur og veita þær upplýsingar sem

sjálfsagt og eðlilegt er að veita.

Ég tók við formennsku í Framsóknarflokknum að afloknum kosningum. Ég vil nota þetta

tækifæri til að þakka þingmönnum flokksins gott samstarf og einstakt. Það er sagt í

fjölmiðlum að ég standi einn og sé í minnihluta í mínum þingflokki. Ég man ekki eftir

neinu slíku tilfelli. Þingmenn flokksins staðfestu við mig í vikunni að þeir minntust þess

ekki. Ég hef leitt flokkinn í góðu samstarfi með Valgerði Sverrisdóttur, Sæunni

Stefánsdóttur og þingflokksformanninum Siv Friðleifsdóttur.

Frá fyrsta degi tókum við upp ábyrga en nokkuð harða stjórnarandstöðu. Við brýndum

ríkisstjórnina að stíga á hemla og takast á við vaxandi verðbólgu, við vöruðum við

þenslufjárlögum, við gagnrýndum stýrivexti Seðlabankans og vildum auka

gjaldeyrisforðann. Við héldum blaðamannafund í mars í kjölfar fyrstu hættumerkja

efnahagslífsins og lögðum fram ábyrgar tillögur, vöruðum bæði við verðbólgu og

fjármálakreppu og buðum upp á þjóðstjórn. Þingflokkurinn kom enn saman 11. júlí í

sumar og varaði af enn meiri þunga við þróun fjármálakreppunnar og vaxandi glundroða í

samfélaginu enda var atburðarásin hröð. Forystumenn ríkisstjórnarflokkanna sögðu að



ekkert væri að og engra aðgerða væri þörf – í dag vita allir að ríkisstjórnin var

aðgerðarlaus og ábyrgðarlaus.

Fjármálakreppan fór um eins og vígahnöttur. Fornfrægir risabankar hrundu eins og

spilaborgir. Hér skall svo holskeflan á af fullum þunga 29. september og himnarnir

hrundu yfir dáðlausa ríkisstjórn. Við framsóknarmenn studdum neyðarlögin. Neyðarlögin

voru djörf aðgerð,einföld en óvægin. Við töldum að annars hefðu allir tapað öllu. Við

urðum að verja sparifé fólks og fyrirtækja. Málið snerist um að traust og nýtt bankakerfi

risi á rústum þess fallna.

Stærsta áfall Íslendinga var hins vegar staðreynd. Breski forsætisráðherrann beitti

íslensku bankana hryðjuverkalögum. Sú aðgerð felldi Kaupþingsbankann. Nú liggur það

fyrir að þeir beittu hryðjuverkalögum á Seðlabanka Íslands og gáfu þá yfirlýsingu út að

allar eignir Íslands hefðu verið frystar. Ríkisstjórn Íslands brást ekki við og

forsætisráðherra sagðist ekki ætla að munnhöggvast við kollega sinn. Varnir Íslands voru

vanmáttugar. Allar þjóðir heimsins lokuðu hurðum sínum og skúffum.

Ég sagði daginn eftir yfirlýsingu Gordons Brown að Bretana bæri að kæra strax. Þeir

misfóru með löggjöf sem sett var gegn hryðjuverkaglæpamönnum. Þeir beittu okkur

lögum sem eru fáheyrð og eiga sér engin fordæmi. Vopnalaus, friðelskandi lítil þjóð stóð

eftir rúin trausti. Nú liggur það fyrir að 27 ríki ESB meina okkur aðgang að dómstóli þó

að samningurinn um EES staðfesti að Icesave innistæðurnar séu samkvæmt samningi og

lögum um EES. Bretar koma því miður sínum vilja fram í Evrópu.

Þetta er kúgun af hálfu Evrópuþjóðanna og vina okkar á Norðurlöndum. Ég virði

framgöngu forseta Íslands, Ólafs Ragnars Grímssonar, sem segir það sem ríkisstjórninni

bar að segja við þessar aðstæður. Enn fremur er Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn misnotaður í

þeim tilgangi að misbjóða sínum grundvallarsjónarmiðum. Varnarlausir skulum við

yfirtaka skuldbindingar umfram lög og samninga. Í landhelgisstríðunum áttum við

hugdjarfa forystumenn, nú er öldin önnur.



Ég hef aldrei séð aumari vörn og það vekur undrun margra manna um víða veröld. Öll

spjót standa á okkur segir forsætisráðherra. Hvar er atgeirinn Geir H. Haarde? Svo áttum

við að sæta því að jólagjöfin í ár átti að vera breskur her og herþotur í íslenskri lofthelgi.

Ég sé nú að ríkisstjórninni er ekki alls varnað.

Ágætu framsóknarmenn.

Ábyrgð bankanna er mikil. Framferði útrásarmanna var ábyrgðarlaust. Þeir skuldsettu

Ísland tólffaldri þjóðarframleiðslu. Þeir tóku sér fáheyrð ofurlaun og fáir mótmæltu. Þeir

ferðuðust um á einkaþotum. Auðvitað ofbauð mörgum þetta framferði bæði hér og í

Evrópu. Nýtt auðvald hóf stríð við stjórnmálamenn upp úr aldamótum. Auðvaldið vann

stríðið og enginn taldi sig umkominn til að gagnrýna þetta offar. (Sagan af stríðinu).

Nú deila margir um hvernig skuli brugðist við. Taka upp evru einhliða segja hámenntaðir

menn, það er hægt á einni viku eins og þegar Guð almáttugur skapaði heiminn. Að

evrunni er hins vegar langur og flókinn vegur. Þar þarf að uppfylla Maastrichtskilyrði.

Ef við tækjum evruna upp í andstöðu við Evrópusambandið yrðum við áfram í vondum

málum í Evrópu. Ísland þarf að ávinna sér traust og fá heiðarleikastimpil í samfélagi

þjóðanna á ný. Það er aftur á móti viðurkennt að við gætum tekið upp dollar en ég ætla

ekki hér að fullyrða að það sé skynsamlegt eða henti íslensku atvinnulífi. Margir hér og í

þjóðfélaginu vilja nú íhuga enn frekar evru og ESB leið. Sjálfstæðisflokkurinn er 7 árum

á eftir okkur í vinnu í kringum hugsanlega Evrópusambandsaðild. Sú vinna sem nú fer

þar í hönd mun reyna á Sjálfstæðisflokkinn, þeir klofna jafnvel bæði langsum og

þversum.

Við höfum sett upp samningsmarkmið. Við ætlum verja auðlindir okkar og mikilvæg

lífsskilyrði í landinu, landbúnað og matvælaframleiðslu. Við viljum hvorki Breta eða

Spánverja inn í okkar lögsögu. Margir segja í dag að þeir vilji láta reyna á samninga.

Þannig og aðeins þannig geti þjóðin ákveðið framtíðina. Þannig viti hún hvað er í boði.

Engin ríkisstjórn hefur haft aðild á stefnuskrá sinni. Þessi skák er vandtefld og ég segi við



ykkur, að mati margra erfiðari nú, vegna stöðu okkar eftir átökin við Bretana og

Evrópusambandið og fall þjóðartekna hér og erfiðleika í Evrópu.

Í drögum að ályktun þessa fundar segir: Marka þarf nýja stefnu í gjaldmiðilsmálum

þjóðarinnar. Ljóst er að mikið vantraust ríkir á íslensku krónunni. Sú staða kann að vera

uppi nú að Íslendingar hafi ekki annan valkost en að hefja viðræður við

Evrópusambandið um aðild að sambandinu, gengisstöðugleikasamning við evrópska

seðlabankann og í framhaldinu upptöku evru sem gjaldmiðils. Þetta verður

Framsóknarflokkurinn að meta og fara yfir við núverandi aðstæður.

Stjórnarskrá þarf að breyta gagnvart yfirþjóðlegu valdi, lög um þjóðaratkvæðagreiðslu

þarf að setja. Miðstjórn okkar hefur talað og vill að þjóðin fái umboð til að ákvarða

hugsanlega aðildarumsókn og þingið setji þá skilyrði í samningsmarkmiðum sem væru

grundvallarskilyrði slíkra viðræðna. Framsóknarflokkurinn og flokksþing hans verður þó

að eiga lokasvarið í þessari stefnumótun.

Ég vona að Ísland sé ekki svo illa farið að við sem þjóð eigum ekkert val. Ég tel báðar

skoðanir jafn réttháar í flokknum en það er lýðræðið sem ræður og það verður þjóðin sjálf

sem á lokasvarið.

Í þeim þrengingum sem ganga yfir íslenska þjóð sýnist mörgum sérfræðingum og traustu

framsóknarfólki að aðild að Evrópusambandinu gæti leyst margan vanda. Öðrum

sérfræðingum og flokksstólpum sýnist það gagnstæða. Þekkt er að ég hef haft efasemdir í

málinu sem meðal annars rísa af sjálfstæðishyggju ungs lýðræðis og frelsisþrá þjóðar sem

var öldum saman undir erlendu valdi. Hins vegar vil ég ekki lengur fyrirfram útiloka

skoðun á þessum valkosti (jafnvel með viðræðum) sé vilji til þess í flokknum. Í því

ástandi sem nú er uppi í landinu megum við ekki njörva okkur föst í afstöðu sem var góð

og gild áður en allt hrundi.

Seðlabankinn hækkaði stýrivexti í 18% í þríhliða sátt ríkisstjórnar og

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Krónan féll strax um 8-10%. Krónan er ónýt segja flestir. Þótt



Seðlabankinn hefði farið með stýrivexti í 30% hefði enginn gjaldeyrir komið inn í landið.

Ísland býr við vantraust, það þorir enginn að koma um sinn með peninga sína inn í land

sem gengið hefur í gegnum slíkar hremmingar. Margir hagfræðingar óttast leið

gjaldeyrissjóðsins. Henni muni fylgja okurvextir, valdaframsal ríkisvalds og

sveitarfélaga. Sjúklingurinn verði lagður á gjörgæslu í 5 ár með óbærilegri lyfjagjöf og

vonleysi, viðvarandi atvinnuleysi verði þjóðarböl. Sú leið kann að vera skárri að keyra

stýrivexti strax í 5%, taka ekkert erlent lán og leyfa um sinn genginu að falla. Ekkert er

verra en gamaldags höft og skömmtun á gjaldeyri. Þess vegna verður að vega og meta öll

rök áður en gengið er að skilyrðum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins.

Siv Friðleifsdóttir hefur vakið athygli á því að bæði þingmenn stjórnar og

stjórnarandstöðu vita í raun lítið hvað felst í nauðungarsamningi vegna Icesave eða út á

hvað tillaga Alþjóðagjaldeyrissjóðsins gangi. Alþingi verði að koma að málinu.

Hefja þarf framleiðslustefnu, auka veiðar úr sjó, ráðast í stórframkvæmdir sem eru

fyrirliggjandi, efla menntun og framkvæmdir á sviði nýsköpunar og hugvits en ekki síður

að nýta þann hæfileikaríka mannauð sem býr í fólkinu í landinu með öflugum stuðningi

við lífvænleg sprotafyrirtæki. Með tilheyrandi hliðaraðgerðum þarf einnig að bregðast

hratt við gagnvart verðtryggðum skuldum og illa settum fyrirtækjum og heimilum. Okkur

ber að meta alla kosti og velja bestu leiðina og þá sársaukaminnstu

Ágætu félagar.

Forseti Alþingis vinnur nú að því að setja í gang, í samvinnu við stjórnmálaflokkana,

víðtæka rannsókn á bankahruninu. Rannsókn á því sem fór úrskeiðis, með öflugum og

hlutlausum mönnum. Við viljum sannleikann upp á borðið. Brást Alþingi, brugðust

ráðherrar og ráðuneyti fyrir og eftir stjórnarskipti? Brást Seðlabanki, brást

Fjármálaeftirlitið?



Nýtt Ísland rís ekki í sátt nema sannleikurinn komi fram. Alþingi ber að styrkja, aðskilja

verður sem fyrst löggjafar- og framkvæmdavaldið. Sterkara Alþingi hefði hugsanlega

komið í veg fyrir þennan hrunadans.

Að lokum þetta: Þjóðin mun efla þann stjórnmálaflokk sem af ábyrgð og hugsjón kallar

fram bæði ný og gömul gildi. Flokk sem býður fram heiðarlegt og öflugt fólk. Flokk sem

áfram markar sér framsækna en ábyrga alþjóðasýn. Ísland á mörg öfundsverð tækifæri í

framtíðinni. Í dag er þingflokkur okkar sá langyngsti að árum að meðaltali í þinginu.

Ágætu félagar.

Ég tel enn koma til greina þjóðstjórn. Vandinn er risavaxinn en þá aðeins að 3-4 ráðherrar

yrðu kallaðir inn í þá stjórn, utan stjórnmálaflokkanna til að skapa sátt í ljósi þess að

stjórnmálamenn hafa misst tiltrú um sinn. Kosningar færu svo fram innan árs.

Ég er bjartsýnn á framtíð Íslands og Framsóknarflokkinn. Áföll felldu okkur á s.l. vetri,

nú nálgumst við kjörfylgið á ný í síðustu kosningum, samkvæmt Gallup í október.

Óskar Bergsson og hans fólk er að styrkja Reykjavík til sóknar. Þar fórum við verst í

alþingiskosningunum. Ég trúi því að með samstöðu, bræðralagi og vináttu tvöföldum við

okkar þingmannafjölda í næstu alþingiskosningum. Við verðum að vinna vel og

endurreisa trúverðugleika flokksins. Það er samstaðan og heiðarleikinn sem eru

grundvöllur sigra í pólitík. Fjöldahreyfing sem á 12 þúsund félagsmenn er ósigrandi í

samstöðu.


