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Góðir flokksráðsfulltrúar, félagar og vinir. Yfirskrift minna hugleiðinga hér er, samkvæmt 
dagskrá, hlutverk Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs í nýju landslagi íslenskra stjórnmála. 
Og það er nákvæmlega það sem ég ætla að halda mig við, svona í öllum aðalatriðum a.m.k.  

Hér erum við að koma saman til fyrsta fundar af þessu tagi að loknum alþingiskosningum sl. vor 
og fyrsta fundar á nýju kjörtímabili Alþingis. Við þær aðstæður vil ég byrja á því að þakka öllum 
þeim fjölmörgu innilega sem lögðu sitt af mörkum í baráttunni undangengið ár, því það lætur 
nærri að ár sé liðið frá því að kjördæmisþing og önnur fundahöld hófust til að ákveða tilhögun 
framboða, hvaða aðferð yrði notuð við val á framboðslista o.s.frv. Ef við leyfum okkur að líta 
aðeins lengra til baka, segjum sl. eitt og hálft til tvö ár, þá er enn meiri ástæða til að þakka fyrir 
allt það gríðarlega starf sem unnið hefur verið frá því undirbúningur fyrir 
sveitarstjórnarkosningar 2006 hófst. Og þá er líka nú runninn upp tíminn til að staldra við og 
meta okkar stöðu sem stjórnmálaafls bæði á sveitarstjórnarstiginu og á landsvísu. Í báðum 
tilvikum hefur Vinstrihreyfingin – grænt framboð tekið þriðja sætið í stærðarröð íslenskra 
stjórnmálaflokka. Við getum sagt að við höfum unnið okkur upp um deild á báðum vígstöðum. Í 
sveitarstjórnum eigum við nú tugi borgar-, bæjar- og sveitarstjórnarfulltrúa, sveitarstjórnarfólk 
og þeir sem starfa að þeim málum sérstaklega hafa myndað formleg samtök og ákvæði um þau 
eru komin inn í lög flokksins. Þannig að bæði hvað skipulag, mannafla og almenna burði áhrærir 
erum við í gjörólíkri og miklum mun sterkari stöðu en áður var til að koma okkar áherslum á 
framfæri og láta til okkar taka á sveitarstjórnarstiginu. Sveitarstórnarkosningarnar 2006 
mörkuðu að þessu leyti alger tímamót fyrir okkur, voru í raun gegnumbrot.  

Ef við stöldrum svo við alþingiskosningarnar sl. vor, þá varð útkoman hin sama þar. Við tókum 
okkur afgerandi stöðu sem þriðji stærsti stjórnmálaflokkurinn og öðru mikilvægu takmarki var 
náð: Við eignuðumst kjörna þingmenn í öllum kjördæmum landsins en áður vantaði okkur, eins 
og kunnugt er, þingmenn í tveimur af sex. Nú hafa aðstæður hagað því þannig, að við erum 
stærsti stjórnarandstöðuflokkurinn og forystuafl á þeim vettvangi en við erum vissulega áfram í 
stjórnarandstöðu. Sigur okkar, þó sögulegur væri, í kosningunum sl. vor nýttist ekki til að tryggja 
okkur sæti í ríkisstjórn.  

Því er ekkert að leyna að tilfinningar margra í okkar röðum voru blendnar eftir kosningarnar og 
hafa sjálfsagt verið það vikurnar þar á eftir. Það er skiljanlegt og ekkert feimnisatriði, alla 
veganna af minni hálfu, að ræða það. Ég held að þær hafi verið blendnar í fyrsta lagi vegna þess 
að sigurinn varð ef til vill ekki alveg eins stór og margir voru farnir að gera sér vonir um. Ég held, 
í öðru lagi, að ýmsir hafi bundið vonir við, að nú yrðu gagnger umskipti í stjórnmálum landsins 
og að þau umskipti myndu fyrst og fremst tákngerast í því að við, aðalstjórnarandstöðuaflið, 
a.m.k. í málefnalegum skilningi, frá síðustu tveimur kjörtímabilum, færum inn í ríkisstjórn með 
öllu því sem það stæði fyrir í félagsmálum, umhverfismálum o.s.frv. Og auðvitað eru það 



vonbrigði að þessi umskipti í stjórnmálum landsins náðust ekki fram. Í þriðja lagi kann nokkuð 
svo markviss áróður vissra aðila gegn okkur að hafa haft sín áhrif, svona síast ómeðvitað inn. 
Áróður sem gekk út á það að útkoma okkar hafi í raun alls ekki verið sigur heldur tap og þar á 
ofan höfum það verið við sjálf – sérstaklega forysta flokksins og einkum og sér í lagi sá sem hér 
talar – sem hefðum klúðrað því að við færum í ríkisstjórn. Jafnvel að sjálf tilvist núverandi 
ríkisstjórnar sé einhvers konar afleiðing af þessu meinta klúðri okkar. Tilurð ríkisstjórnarinnar 
hafi semsagt ekki verið meðvitaður, sjálfstæður gjörningur stjórnarflokkanna, þeim hafi í þeim 
skilningi ekki verið sjálfrátt, heldur hafi eitthvað sem við gerðum, eða ekki gerðum, í raun og 
veru þvingað menn til samstarfs og kossa.  

Um þetta má að sjálfsögðu margt segja, ekki ætla ég að gerast dómari eða álitsgjafi um eigin 
frammistöðu, og við skulum fyrir alla muni ræða hlutina hreinskilnislega hér, eftir því sem 
hverjum og einum sýnist ástæða til. Sjálfur hallast ég hins vegar að því, almennt séð, að úr því 
úrslitin urðu á þann veg sem raun ber vitni, jafn sorglega óheppilegt og það var, að það vantaði 
hársbreidd upp á að stjórnin hreinlega félli og að stjórnarandstöðuflokkarnir – og þó fyrst og 
fremst Samfylkingin – væru þar með bundin af yfirlýsingum sínum um að við slíkar aðstæður 
myndu stjórnarandstöðuflokkarnir taka upp viðræður: Úr því að þetta gekk ekki eftir þá er mér 
mjög til efs, að við hefðum getað breytt einu eða neinu um það sem gerðist, að ríkisstjórn 
Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar, sem sterk öfl í báðum flokkum voru búin að vinna ötullega að 
á bak við tjöldin að yrði til, að hún yrði mynduð.  

Ef við reynum að meta kosningaúrslitin sem slík, óháð eftirleiknum, á einhvern hlutlægan 
mælikvarða þá sannast eflaust hið fornkveðna að sínum augum lítur hver á silfrið. Ef við berum 
útkomu okkar, yfir 26 þúsund atkvæði eða 14,3%, saman við skoðanakannanir í mars-
aprílmánuði sl., þar sem við vorum yfirleitt að mælast með um eða vel yfir 20%, þá má auðvitað 
segja það hafa verið talsverð vonbrigði að fá ekki meira. Ef við berum þetta saman við úrslit 
næstu kosninga á undan, alþingiskosninganna 2003 og þau 16 þúsund atkvæði eða 8,8% sem við 
fengum þá, er hér auðvitað um stórsigur að ræða. 80% fjölgun þingmanna, úr 5 í 9, er ávísun á 
mikinn slagkraft, ekki bara tölfræði, það mun nú heldur betur koma á daginn. Ef við berum þessa 
niðurstöðu nú saman við aðstæður og skoðanakannanir í janúar, febrúar, mars, apríl 1999 og 
umræður á þeim tíma um það, hvort hreyfing okkar ætti yfirhöfuð eftir að verða til í íslenskum 
stjórnmálum, hvort við fengjum nokkurn einasta þingmann, ja þá er nú nokkuð vatn til sjávar 
runnið. Þá sögðu ýmsir spámannlega vaxnir menn og jafnvel lærðir í fræðunum sem svo, að ef 
við yfirhöfuð yrðum til, þá yrði það í öllu falli aldrei nema sem hreinn smáflokkur yst á jaðri 
íslenskra stjórnmála með kannski 5-7% fylgi og fáeina þingmenn. Í slíku ljósi og ef saga okkar 
þessi 8-9 ár sem hún hefur varað er skoðuð, er styrkur okkar nú auðvitað ævintýri líkastur. Við 
erum stærst sambærilegra vinstriflokka á Norðurlöndum, með svipað fylgi eða meira og 
vinstriflokkarnir og grænu flokkarnir til samans í Finnlandi og Svíþjóð, með meira fylgi en 
Sósíalíski þjóðarflokkurinn og Einingarlistinn hafa til samans í Danmörku og mun meira fylgi 
næstum tvöfalt á við Sósíalíska vinstriflokkinn í Noregi. Það eru aðeins systurflokkar okkar í 
Færeyjum og Grænlandi sem standa okkur framar og það er verðugt verkefni fyrir okkur að 
stefna á svipaðar fylgisslóðir og þeir halda sig á, um fjórðungs fylgi eða vel það og í fyrsta til öðru 
sæti í stærðarröð flokka í viðkomandi löndum. Og staða okkar nú felur einmitt í sér gríðarleg 
tækifæri og möguleika til enn frekari landvinninga og aukinna áhrifa. Verkefnin eru auðvitað að 



sama skapi ærin sem við okkur blasa en við höfum alla burði til að takast á við þau og leysa þau 
farsællega af hendi.  

Og hver eru þá þessi verkefni og hvert er okkar hlutverk í nýju landslagi íslenskra stjórnmála, 
sem sveitarstjórnarkosningar fyrir ári og alþingiskosningarnar sl. vor, breytt styrkleikahlutföll 
flokka og myndun nýrrar ríkisstjórnar teikna upp?  

Ef við tökum sveitarstjórnarmálin fyrst og spáum í þau, nú þegar við erum að koma inn undir 
mitt kjörtímabil sveitarstjórna – ja, þá er það einfalt, ekki satt: Við ætlum okkur ekki bara að 
verja þann glæsilega árangur sem við náðum í kosningunum 2006, heldur sækja fram, bæta við 
okkur fulltrúum og nema ný lönd. Til þess þarf skipulagt og öflugt starf. Og þá skiptir miklu máli 
að okkar sveitarstjórnarfulltrúar, alls staðar þar sem þeir eru, hvort sem þeir eru í minnihluta 
eða meirihluta, vinni vel úr þeim aðstæðum sem þeir starfa við, að við séum sem sýnilegust og 
að menn gleymi ekki pólitíkinni í hinum dagsdaglegu önnum sveitarstjórnarmálanna sem, að 
mínu mati, vilja stundum lenda á full tæknikratískt eða ópólitískt, embættismannalegt plan með, 
svona, svolítið meira klúbbs-andrúmslofti heldur en pólitískum rökræðum með skörpum 
hugmyndafræðilegum línum. Að sjálfsögðu er að allt gott um það að segja að samstaða sé um 
dagsdagleg verkefni og öll þau viðfangsefni þar sem ekki er pólitískum átakamálum til að dreifa. 
En það getur líka orðið of mikið af því góða og menn mega ekki gleyma því að afdrifaríkir 
hápólitískir málaflokkar, sem varða miklu um bæði umhverfi okkar og eins innri gerð 
velferðarsamfélagsins, eru til umfjöllunar á sveitarstjórnarstiginu. Og þá er eðlilegasti hlutur í 
heimi að pólitískar línur skerist ef svo ber undir.  

Ef við lítum til landsmálanna og þeirra breytinga sem þar eru nú á orðnar, þá blasa við okkur 
umtalsverð tímamót. Tólf ára samstarfi Sjálfstæðisflokks og Framsóknar er lokið. Minnumst þess 
að flokkarnir lögðu upp saman með yfir 60% fylgi og 40 þingmenn 1995. Þetta samstarf sem 
varað hafði jafn lengi og samvinna Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks í Viðreisn er nú að baki með 
þeim afleiðingum fyrir Framsóknarflokkinn að fylgi hans hefur helmingast og þingmennirnir 
orðnir 7 frá því að vera 15. Að hinu leyti markar ákvörðun Samfylkingarinnar um að gefa upp á 
bátinn þann ásetning sinn, afsala sér því hlutverki, að vera höfuðandstæðingur 
Sjálfstæðisflokksins í íslenskum stjórnmálum, eins og Samfylkingin hefur jafnan frá stofnun sinni 
gefið sig út fyrir að vera, þessi ákvörðun markar tímamót. Það gerir hún augljóslega fyrir 
Samfylkinguna, en einnig fyrir okkur og fyrir íslensk stjórnmál almennt séð. Þegar á átti að herða 
skorti Samfylkinguna úthald og kjark til að varðveita þá stöðu sem flokkur að þau væru hinn 
meginvalkosturinn til að leiða ríkisstjórnir í íslenskum stjórnmálum og vera þannig eiginlegt 
mótvægi við Sjálfstæðisflokkinn. Þar þarf ekki fleiri orð um að hafa. Hitt er einnig ljóst að með 
því að ganga til stjórnarsamstarfsins í jafn ríkum mæli og raun ber vitni á forsendum 
Sjálfstæðisflokksins og forsendum óbreyttrar stjórnarstefnu er Samfylkingin auðvitað að gefast 
upp hugmyndafræðilega sömuleiðis og afhenda öðrum keflið. Voru þó hugmyndafræðilegir 
forystutilburðir Samfylkingarinnar ekki upp á marga fiska fyrir. Borgarnesræður og 
umræðustjórnmál, sem tóku við þegar hrifningin á Tony Blair og 3. leiðinni fór að dvína, dugðu 
a.m.k. aldrei mér til að skilja hvað það nýja væri sem Samfylkingin hafði fram að færa umfram 
Alþýðuflokkinn sáluga undir lok aldarinnar sem leið. Helst var að síðbúinn áhugi 
Samfylkingarinnar á umhverfismálum í aðdraganda síðustu kosninga, ef innistæður hefðu reynst 



fyrir slíku, og eindregnari áherslur á norræn velferðargildi vektu vonir um að flokkurinn væri 
eitthvað að finna fjölina sína (einhverjir orðuðu það svo, að Samfylkingin hefði loksins verið að 
uppgötva jafnarðarstefnuna). En svo fór sem fór og það verður víst hver að liggja eins og hann 
hefur um sig búið.  

Og hverjum er nú til að dreifa þegar Samfylkingin segir sig frá verkefninu, að vera 
höfuðandstæðingur og mótvægi við Sjálfstæðisflokkinn? Jú, það er aðeins einn flokkur í 
íslenskum stjórnmálum, eins og mál hafa skipast, sem er í fær um til að taka að sér þetta 
margþætta hlutverk. Það erum við, forystuafl stjórnarandstöðunnar, og það erum við, 
höfuðandstæðingur Sjálfstæðisflokksins og hægri stefnunnar í málefnalegu tilliti. Ekki verður það 
Framsóknarflokkurinn næstu árin, tærður upp af sambúðinni við íhaldið. Ekki verða það 
Frjálslyndir, hægra megin við miðju frekar en hitt. Þetta eru óumdeilanlega mikil tímamót sem 
eru líkleg til að hafa veruleg áhrif á þróun íslenskra stjórnmála á komandi árum þó lítið hafi farið 
fyrir umræðum þar um ennþá. Fyrir okkur breytir þetta í sjálfu sér engu hvað málstað og 
málatilbúnað snertir en leggur okkur vissulega auknar skyldur á herðar og þá ábyrgð sem því 
fylgir að fleiri og fleiri munu á komandi tímum líta til okkar sem forystuaflsins vinstra megin 
miðjunnar og í stjórnarandstöðunni. Það breytist einnig að nú verða línurnar hreinni og skýrari 
og vaklandi afstaða Samfykingarinnar, milli vita í stjórnmálalegu tilliti, þvælist ekki fyrir eins og 
áður vildi brenna við.  

Samfylkingin hefur kastað sínum teningunum. Hún er komin í samstarf við Sjálfstæðisflokkinn, 
hverjum hún þóttist áður vera stofnuð til höfuðs. Auk þess segir mér svo hugur að Samfylkingin 
eigi verk fyrir höndum að útskýra fyrir kjósendum sínum hverju það sætir, að hún gengur til 
þessa stjórnarsamstarfs á jafn opnum forsendum og raun ber vitni, með jafn litla vörn í 
ákvæðum stjórnarsáttmála og þar gefur að líta og í raun, nánast að öllu leyti, á forsendum 
óbreyttrar stjórnarstefnu frá því sem var þegar Sjálfstæðisflokkurinn notaðist við 
Framsóknarflokkinn. Við munum að sjálfsögðu, eftir því sem rétt er og skylt, halda 
Samfylkingunni við efnið og minna hana á hennar málflutning og loforð frá því fyrir kosningar þó 
reyndar læðist að mér sá grunur að hún muni ekki svo mjög þurfa á andstæðingum að halda á 
næstu misserum; hún sé ekki ólíkleg til að sjá um þá hlið mála sjálf.  

En aðalatriðið er að Samfylkingin er að sjálfsögðu ekki, og hefur aldrei verið, neinn 
höfuðandstæðingur okkar. Þvert á móti: Það er Sjálfstæðisflokkurinn, hægri stefnan, þar sem 
hún á heima hrein og óþynnt. Sjálfstæðisflokknum er að vísu furðu lagið að fá aðra flokka, 
nytsama sakleysingja getum við kallað það, til að framkvæma stefnu sína en stefnan er hans og 
hefur verið hans. Og ætli verði ekki af nógu að taka í átökum við Sjálfstæðisflokkinn á næstunni. 
Það má húsbóndinn í heilbrigðisráðuneytinu vita t.d., að við munum fylgjast grannt með og 
erum albúin að taka til varna ef einkavæðingarvaltarinn á næst að rúlla yfir heilbrigðismálin að 
bandarískri fyrirmynd. (Og vel að merkja, þeir sem ekki hafa séð hina bráðskemmtilegu en um 
leið hrollvekjandi mynd Michaels Moore um heilbrigðiskerfi Bandaríkjanna ættu drífa í því hið 
snarasta). Óróleikinn í efnahagsmálum undangengnar vikur, er hann e.t.v. til marks um að ekki 
sé allt sem skyldi með „góðærið“? Hverju sæta hinar gríðarlegu yfirdráttarskuldir heimilanna? Er 
útlánafylliríið e.t.v. farið að minna á sig og ekki eyðslumegin að þessu sinni heldur 
greiðslumegin? Verður aukin misskiping og lífskjaragjáin sem breikkað hefur og dýpkað 



óhugnanlega að undanförnu í okkar samfélagi, að hluta til beinlínis vegna stjórnvaldsaðgerða, 
e.t.v. til þess að almennt launafólk lætur finna fyrir sér í næstu kjarasamningum? Er það 
hugsanlega rétt mat hjá „þróunar- og greiningarmiðstöð“ breska varnarmálaráðuneytisins að 
næsta uppreisnarafl eða næsti byltingarhópur í bresku samfélagi eða vestrænum almennt, og 
það fyrr en síðar, geti orðið hin gleymda og svikna millistétt á tímum þar sem hinir ofurríku sölsa 
allt undir sig? Og gleymum ekki stóriðjudraugsa sem gengur um ljósum logum. Hann ber nú við 
skarðan haustmána hér í sveitum Suðurlands meðfram Þjórsá, hann ríður húsum á 
Suðurnesjum, í Þorlákshöfn, skýtur upp kollinum jafnóðum og hann er barinn niður í Straumsvík 
og er kominn í tilhugalíf með Húsavíkurskottu og meira að segja á Vestfjörðum er farið að veifa 
lausnarorðinu, olíuhreinsunarstöð.  

Þannig að, góðir félagar, það verður af nógu að taka. Þeir sem hafa haft áhyggjur af fáliðaðri 
stjórnarandstöðu geta verið rólegir. Vinstrihreyfingin – grænt framboð mun skila sínu og það af 
fullum þunga þess aukna afls sem við búum nú yfir.  

Að lokum vil ég nefna og undirstrika sérstaklega, að okkar hlutverk er ekki bara forysta í 
stjórnarandstöðu og það að veita ríkisstjórn aðhald. Við munum að sjálfsögðu halda áfram okkar 
uppbyggingarstarfi, safna áfram liði, vinna að stefnumótun, útfæra og dýpka okkar 
hugmyndafræðilega grundvöll og ekki síst að vera boðberar nýrra hluta inn í stjórnmál landsins, 
eins og við höfum verið frá byrjun. Vinstrihreyfingin – grænt framboð hefur þegar áorkað 
ótrúlega miklu í þeim efnum, að koma nýjum hlutum á dagskrá, setja mark sitt á umræður og 
gjörbreyta umfjöllun íslenskra stjórnmála. Þar er nærtækast að nefna umhverfismálin, 
kvenfrelsis- og jafnréttismálin, velferðarmálin, utanríkis- og alþjóðamálin. Við getum nefnt 
einstök mál sem við höfum komið á dagskrá, eins og:  

- sjálfbæra þróun og grænu gildin  

- gjaldfrjálsan leikskóla  

- baráttuna fyrir sænsku leiðinni í vændismálum, gegn mansali og kynbundnu ofbeldi  

- umræðu um kynjakvóta og fleiri róttæk úrræði í jafnréttisbaráttunni  

- okkar félagslegu alþjóðahyggju og gagnrýnu sýn á hnattvæðingu  

- okkar útfærðu stefnu um skattlagningu fjármagnstekna  

- friðarstefnu okkar og sérstöðu í utanríkis- og öryggismálum  

og við getum nefnt það stótra hlutverk að vera boðberar nýrrar hugsunar, endurnýjaðrar 
umbótasinnaðrar vinstristefnu í stað 30-35 ára gamallar nýfrjálshyggju- eða 
nýkapítalismahugmyndafræði. (Skýt því hér að ég var að blaða í grein eftir postulan sjálfan 
H.H.G. sem hann kallar „forsendur frjálshyggjubyltingarinnar“ í reynd eins konar sögu 
nýfrjálshyggjunnar, í síðasta jólablaði Vísbendingar, og Hannes byrjar um og upp úr 1970, nema 
hvað 35-40 ára gömul hugmyndafræði sem hefur sáralítið ef nokkuð þróast, a.m.k. ekki í tilviki 
trúboðanna hér á landi sem höndluðu þá þegar hinn endanlega sannleika um að það sé alltaf og 



óháð öllu öðru til góðs að lækka skatta, það eigi að einkavæða bara einkavæðingarinnar vegna, 
að Svíþjóð sé að fara á hausinn, að Halldór Laxness hafi nú ekki verið neitt sérstaklega góður 
rithöfundur, o.s.frv.)  

Að lokum, góðir félagar, skulum við áfram sameinast um og kappkosta að nota tímann vel og 
halda okkar byggingarstarfi áfram í eindrægni og góðum, uppbyggilegum félagsanda. Við gerum 
hlutina á okkar eigin forsendum, með okkar aðferðum, eins og okkur hentar og þegar okkur 
hentar. Vilji menn hafa þar áhrif á verða þeir að gera svo vel og ganga í Vinstrihreyfinguna – 
grænt framboð, það er misskilningur að slíku fái menn stjórnað utanfrá gegnum bloggskrif eða 
með því að kasta stöku steinum.  

Svo ótrúlegt sem það nú er nálgast 10 ára afmæli flokksins óðfluga. Það munum við halda upp á 
á árinu 2009. Og við þau tímamót, þá er enginn vafi í mínum huga, að við verðum orðin enn 
fjölmennari, öflugri og betur skipulögð en við erum í dag og hefur okkur þó miðað fram á veginn 
í þeim efnum, risaskrefum. Auðvitað er það saga til næsta bæjar og margir hefðu þurft að láta 
segja sér, ef ekki þrisvar þá a.m.k. tvisvar, á árunum 1998-9, að nýr flokkur af okkar tagi ætti eftir 
að líta dagsins ljós og verða á ekki lengri tíma burðarásinn til vinstri í íslenskum stjórnmálum, 
þriðji stærsti flokkur landsins og óumdeilanlegur höfuðandstæðingur Sjálfstæðisflokksins, jafnt 
málefnalega sem hvað pólitískar aðstæður, verkefni og hlutverk snertir.  

Góðir félagar, þessi eru niðurlagsorð minnar Flúðaræðu og ég veit að við munum eiga hér góðan 
fund og góða samveru í dag og á morgun. Við skulum njóta samvistanna og umhverfisins hér í 
Hreppunum, Gullhreppunum eins og þeir voru stundum kallaðir náttúrugæða og fegurðar sinnar 
vegna. Mér er það alveg sérstök ánægja að bjóða öllum sem verða með í gönguferðinni eða geta 
því yfir höfuð við komið að sækja okkur heim síðdegis á morgun að Miðhúsum, 
landnámsjörðinni þar sem Þorbjörn Laxakarl hafði aðsetur fyrstu tvo veturna þegar hann var að 
nema Þjórsárdal og Gnúpverjahrepp. Þar ætlum við að hrista okkur saman að loknu góðu 
dagsverki og efla andann í þágu baráttunnar fyrir verndun Þjórsár gegn frekari ágangi 
græðgisaflanna og í þágu alls þess mikla starfs sem bíður okkar á næstu mánuðum og árum.  


