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Jafnaðarstefna í
efnahags- og atvinnumálum
Samfylkingin lítur á verðmætasköpun samfélagsins sem samvinnuverkefni launafólks,
atvinnurekenda og hins opinbera og vill að afrakstur vinnu, framleiðslu og
auðlindanýtingar dreifist með sanngjörnum hætti um samfélagið svo enginn líði skort
og allir njóti jafnra lífstækifæra.
Það gerum við
•

með því að setja efnahagslegri starfsemi umgjörð og leikreglur sem tryggja að
markaðir virki í þágu fjöldans en ekki fárra,

•

með réttlátum skatt- og tilfærslukerfum sem jafna lífskjör, sporna gegn því að
auður safnist á fárra hendur og tryggja afkomuöryggi allra

•

og með öflugri almannaþjónustu, velferðarkerfi og samfélagsstofnunum sem
allir hafa aðgang að og stuðla að menntun, heilbrigði, öryggi, vellíðan og velferð
í víðum skilningi.

Full atvinna er forsenda endurreisnar
Samfylkingin vill tryggja fulla atvinnu á Íslandi þannig að fólk sem getur unnið fái að
vinna. Atvinnuleysi felur í sér sóun á starfskröftum sem samfélagið hefur ekki efni á og
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aldrei getur talist eðlilegt að vinnufúsum sé neitað um vinnu á meðan óleyst verkefni
blasa hvarvetna við okkur. Lykillinn að efnahagslegri endurreisn Íslands í kjölfar
kórónukreppunnar er sá að nýta starfskrafta og vinnuvilja allra sem geta lagt hönd á
plóg með því að fjölga störfum strax.
Brýnt er að beita afli hins opinbera af festu til að ráðast gegn atvinnuleysi með beinum
og óbeinum hætti, einkum þegar fyrirtæki á einkamarkaði halda að sér höndum.
Stjórnvöld eiga að stuðla að sveiflujöfnun í hagkerfinu með örvandi aðgerðum í kreppu
en auknu aðhaldi á uppgangstímum.
Atvinnuleysi má aldrei verða viðvarandi meðal ákveðinna þjóðfélagshópa eða á
tilteknum svæðum. Því vill Samfylkingin ráðast gegn atvinnuleysi af fullum þunga þar
sem vandinn er mestur, svo sem meðal ungs fólks, innflytjenda, fatlaðra, ófaglærðra
og vinnandi fólks í þeim atvinnugreinum og landshlutum sem hafa orðið verst úti í
kórónukreppunni.

Græn uppbygging
Markmið Samfylkingarinnar um fulla atvinnu og efnahagslega endurreisn Íslands helst
í hendur við stefnu okkar um græna umbyltingu íslensks atvinnulífs. Hamfarahlýnun
af mannavöldum kallar á stórtækar aðgerðir strax og nýja hugsun á öllum sviðum
samfélagsins.
Samfylkingin vill að Ísland fylgi fordæmi annarra Norðurlanda og stofnaður verði
grænn fjárfestingarsjóður í opinberri eigu sem leiti samstarfs við einkafjárfesta og
sveitarfélög um uppbyggingu loftslagsvænnar atvinnustarfsemi og græns iðnaðar og
þjónustu um allt land. Horfa þarf sérstaklega til tæknilausna á sviði kolefnisförgunar
og til uppbyggingar iðngarða þar sem auðlindastraumar eru fjölnýttir og virði hreinnar
orku hámarkað. Endurskoða þarf raforkulög með hliðsjón af þessum markmiðum.
Samhliða þessu vill Samfylkingin ráðast í stóreflingu almenningssamgangna, meðal
annars með því að flýta Borgarlínu og styrkja landsbyggðarstrætó, hröðun orkuskipta
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í samgöngum og iðnaði og kraftmikið átak í skógrækt, landgræðslu og endurheimt
votlendis. Bæta þarf nýtingu úrgangs og koma skikkan á frárennslismál um allt land. Í
núverandi árferði er jafnframt skynsamlegt að ríkissjóður hafi milligöngu um hagstæðar
lánveitingar til sveitarfélaga vegna loftslagsvænna fjárfestinga í nærsamfélaginu.
Með þessum aðgerðum vill Samfylkingin styðja við vistvæna atvinnuuppbyggingu,
auka framleiðslugetu þjóðarbúsins til langframa og renna nýjum grænum stoðum undir
verðmætasköpun á Íslandi. Markmiðið er að skapa verðmæt störf, styrkja innviði
landsins, auka umsvif í efnahagslífinu og tryggja að viðspyrnan eftir efnahagsáhrif
heimsfaraldursins samræmist heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra
þróun.

Framsækin atvinnustefna fyrir Ísland allt
Of lengi hafa stjórnvöld á Íslandi látið reka á reiðanum í atvinnumálum. Samfylkingin
vill binda endi á lausatökin og boðar framsækna atvinnustefnu fyrir Ísland allt.
Meginmarkmiðið er að styðja við fjölgun vel launaðra starfa og fjölbreyttra
atvinnutækifæra um land allt sem hæfa framboði vinnuafls á íslenskum vinnumarkaði.
Nýsköpun er leiðarstefið.
Stefnan grundvallast á fjölbreytni og jafnræði milli fyrirtækja og atvinnugreina og felur
auk þess í sér græna uppbyggingu og umbyltingu atvinnulífs eins og lýst er hér að
framan. Aukin fjölbreytni í atvinnulífi skýtur fleiri og sterkari stoðum undir íslenskt
hagkerfi og útflutning, dreifir áhættu, dregur úr sveiflum og eykur stöðugleika. Jafnræði
milli fyrirtækja og atvinnugreina spornar gegn því að einstök fyrirtæki eða
atvinnugreinar verði allsráðandi á kostnað annarra og eykur þannig líkur á að sprotar
í íslenski atvinnulífi fái færi á vaxa og dafna og verða að öflugum undirstöðugreinum í
samfélaginu til framtíðar.
Þá vill Samfylkingin styðja af krafti við nýsköpun á öllum sviðum atvinnulífsins og ýta
undir vöxt háframleiðnigreina sem byggja á hugviti og sköpunargáfu, tækni og
verkkunnáttu. Það er eðlileg þróun og æskileg að áhersla á nýtingu takmarkaðra
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náttúruauðlinda fari minnkandi í nútímahagkerfi en þó má stöðugt auka framleiðni við
nýtingu þeirra með framförum í þekkingu og tækni. Vaxandi vægi háframleiðnigreina í
hagkerfinu og hagkvæmari nýting takmarkaðra auðlinda leiðir til hærri launa og allt
skilar þetta sér í bættum lífskjörum vinnandi fólks og almennings á Íslandi um ókomin
ár.
Framsækin atvinnustefna fyrir Ísland allt verður að taka mið af markmiðum um
byggðaþróun og skoðast í samhengi við framfarir í samgöngumálum og uppbyggingu
menntastofnana í landinu. Skilgreina verður markmið atvinnu- og byggðaþróunar út
frá

styrkleikum

og

sóknarfærum

í

hverjum

landshluta

fyrir

sig

og

eftir

vinnusóknarsvæðum. Á þeim grunni geta svo einkaaðilar, stjórnvöld og stofnanir gert
samstilltar áætlanir til lengri tíma og ráðist í uppbyggingu og fjárfestingar sem miða að
settu marki.

Vinna og velferð
Vinnan er undirstaða velferðar í samfélaginu. Hún er bæði réttur og skylda, því
vinnufær einstaklingur á rétt á að vinna fyrir sér og sínum en ber einnig skylda til að
leggja sitt af mörkum í þágu samfélagsins alls. Sterkt almennt velferðarkerfi og
víðtækar tryggingar eru að sama skapi undirstaða vinnu í samfélaginu og lykilatriði í
því að viðhalda hárri atvinnuþátttöku.
Með öflugu velferðarkerfi og tryggingum hlúum við best að þeim verðmætum sem
felast í mannauði samfélagsins. Það gerum við meðal annars með því að tryggja
mannsæmandi framfærslu fólks sem finnur ekki vinnu við hæfi, tekst á við tímabundna
erfiðleika eða býr við skerta starfsgetu og með því að styðja sem flest þeirra aftur til
virkni og starfa sem fyrst.
Atvinnuleitendum skal veita hvatningu og viðeigandi stuðning þar til vinna við hæfi
hefur fundist. Þá þarf ávallt að leita betri leiða til að sporna við því með fyrirbyggjandi
aðgerðum að starfsgeta skerðist og aðstoða fólk eftir fremsta megni við að efla og
endurheimta starfsgetu þegar þess gerist þörf.
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Í þeim efnum skipta virkar vinnumarkaðsaðgerðir sköpum, gott aðgengi að
starfsendurhæfingu og hvers kyns námstengdum úrræðum, svo sem endur- og
símenntun, framhaldsfræðslu, vinnustaðanámi og starfsþjálfun, auk áherslu á
fjölbreytt atvinnutækifæri fyrir alla. Þar má nefna nægt framboð hlutastarfa fyrir fólk
með skerta starfsgetu og sérhæfða vinnustaði fyrir fatlað fólk. Þessi nálgun er
óaðskiljanleg norrænni jafnaðarstefnu og forsenda þess að við uppfyllum markmið
okkar um að tryggja jafnan fulla atvinnu.
Samfylkingin vill ýta undir sem hæsta atvinnuþátttöku meðal allra þjóðfélagshópa á
Íslandi. Við viljum að innflytjendur fái vinnu við hæfi og njóti sanngirni á vinnumarkaði
og að fólki sem fær hér alþjóðlega vernd bjóðist stuðningur og tækifæri til
atvinnuþátttöku frá fyrsta degi.

Bætum lífskjör – aukum jöfnuð
Fátt ræður meiru um lífskjör fólks en framleiðni í hagkerfinu. Aukin framleiðni færir
okkur meira fyrir minna og er að jafnaði ávísun á bætt lífskjör almennings til langframa.
Þess vegna tekur Samfylkingin hvers kyns tækniframförum fagnandi og tilraunum til
að auka hagkvæmni, hvort sem er hjá fyrirtækjum á einkamarkaði eða í opinberum
rekstri. Framleiðniaukning er þó til lítils ef ábatinn af henni dreifist ekki með
sanngjörnum hætti um samfélagið.
Fyrir þorra Íslendinga skiptir aukinn jöfnuður höfuðmáli þegar kemur að bættum
lífskjörum. Auknum tekjujöfnuði má annars vegar ná með jafnari dreifingu tekna á
markaði og hins vegar með sanngjarnara skattkerfi og tilfærslum. Hið opinbera ræður
mestu um hvort tveggja og þar með skiptingu arðsins af þjóðarframleiðslunni, enda er
það í höndum stjórnvalda að setja markaðnum leikreglur og ákveða skipan
skattkerfisins.
Kaupmáttur almennings ræðst þó ekki aðeins af framleiðni og jöfnuði heldur einnig
verðlagi. Þess vegna leggur Samfylkingin mikla áherslu á lifandi samkeppni til að halda
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aftur af okri á einkamarkaði í skjóli fákeppni, hóflega gjaldtöku fyrir almenna opinbera
þjónustu og ábyrga hagstjórn sem heldur verðbólgu í skefjum og leiðir þannig af sér
stöðugri kaupmátt og lægri vexti.

Frjáls viðskipti og lifandi samkeppni
Almenningi farnast best í opnu hagkerfi þar sem ríkir frjálsræði í viðskiptum, lifandi
samkeppni og gagnsæi í allri efnahagsstarfsemi. Frjáls viðskipti fást ekki með
sinnuleysi hins opinbera. Þvert á móti er grundvöllur frjálsra viðskipta ævinlega fólginn
í þeirri umgjörð og leikreglum sem stjórnvöld marka. Aðgerðir til að efla samkeppni og
auka gagnsæi í efnahagslífi í þágu almannahagsmuna eru nauðsynlegar til að
markaðir virki sem skyldi, rétt eins og vernd eignarréttar, fyrirsjáanlegt regluverk og
eðlilegt eftirlit auk framkvæmdar löggæslu og dómsvalds. Samfylkingin er hins vegar
alfarið andsnúin hvers kyns geðþóttaafskiptum stjórnvalda af atvinnulífi sem eru til
þess fallin að verja sérhagsmuni umfram almannahagsmuni. Jafnræði á að ríkja milli
fyrirtækja og atvinnugreina.
Lifandi samkeppni skilar sér í lægra vöruverði og fyrir vikið hærri raunlaunum en
fyrirtæki keppa ekki síður um hylli neytenda með því að bjóða aukin gæði, þjónustu,
aðgengi og úrval. Meðal annars vegna þess hve hagkerfi okkar er smátt og því hætt
við fákeppni eru samkeppnismál eitt mikilvægasta kjaramál almennings á Íslandi.
Frumkvöðlar og smærri fyrirtæki hafa einnig ríka hagsmuni af virkri samkeppni en á
veikari samkeppni græðir enginn nema eigendur stórfyrirtækja sem hafa komið sér vel
fyrir í skjóli einokunar eða fákeppni, sem dregur úr hvatanum til fjárfestingar og
aukinnar framleiðni.
Samfylkingin er stjórnmálaflokkur launafólks og almannahagsmuna. Við viljum efla
samkeppni í viðskiptum á Íslandi og brjóta upp skaðlega fákeppni til hagsbóta fyrir
allan almenning. Til þess þurfum við að styrkja samkeppniseftirlit, bæta regluverk og
ryðja úr vegi aðgangshömlum og öðrum hindrunum sem halda aftur af lifandi
samkeppni auk þess að endurskoða skattaumhverfi smærri fyrirtækja til að stuðla að
auknu jafnræði á mörkuðum. Við tökum alltaf slaginn gegn ófyrirleitnum
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sérhagsmunaöflum sem víla ekki fyrir sér að beygja leikreglur markaðarins og jafnvel
sjálft lýðræðið í landinu eftir eigin hentugleika.
Samfylkingin aðhyllist frelsi í alþjóðaviðskiptum. Ísland er lítið hagkerfi sem er háð
innflutningi á alls kyns vörum og þjónustu og tekjum af útflutningi. Ávinningur okkar af
alþjóðaviðskiptum er að ýmsu leyti sá sami og af lifandi samkeppni innanlands, svo
sem lægra vöruverð, meira úrval og frekari hvati til fjárfestingar og aukinnar framleiðni.
Samkeppniseftirlitið á einmitt rætur að rekja til aðildar Íslands að Evrópska
efnahagssvæðinu (EES), sem var eitt mesta heillaspor Íslendinga í efnahagsmálum á
undanförnum áratugum.

Heilbrigður vinnumarkaður
Samfylkingin og samtök launafólks eiga sameiginlegar rætur og skýra málefnalega
samleið í báráttu sinni. Stéttarfélög eru þýðingarmikil í lýðræðissamfélagi því þau vega
upp á móti valdi fjármagnsins og verja hag vinnandi fólks í krafti samstöðu. Í
kjarasamningum næst mestur árangur þegar stéttarfélög standa saman í víðtæku
samfloti og semja af ábyrgð og styrk. Skipulagður og heilbrigður vinnumarkaður er ein
af grunnstoðum norrænnar jafnaðarstefnu ásamt ábyrgri hagstjórn með áherslu á fulla
atvinnu og sterku almennu velferðarkerfi sem miðar að félagslegu réttlæti.
Samfylkingin beitir sér fyrir bættum kjörum og jafnrétti á vinnumarkaði óháð kyni,
búsetu og uppruna. Brýnt er að efla upplýsingagjöf um réttindi og skyldur launafólks
og auka aðgengi að íslenskukennslu. Taka verður á félagslegum undirboðum og
brotum gegn kjarasamningum af festu og gera launaþjófnað refsiverðan. Mismunun
og misnotkun á vinnumarkaði má ekki líðast. Þá skal stefnt að því að stöðva
kennitöluflakk og innleiða víðtækari keðjuábyrgð verktaka.
Vinna þarf gegn þeirri óheillaþróun að atvinnurekendur ráði fólk í verktöku sem ætti
með réttu að hafa stöðu launamanns. Gerviverktaka grefur undan samtökum
launafólks og réttindum þess á vinnumarkaði.
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Við viljum heilbrigðan vinnumarkað sem hlúir að mannauði samfélagsins og uppfyllir
kröfur um öruggar starfsaðstæður og vellíðan á vinnustað. Þá leggur Samfylkingin
áherslu á rétt launafólks til fjölskyldulífs og jafnvægis milli heimilis og vinnu.
Fjölskylduvænn vinnumarkaður útheimtir öflugt velferðarkerfi, nægt framboð af
leikskólaplássum,

góða

grunnskóla

og

frístundastarf

auk

stuðnings

við

barnafjölskyldur í gegnum skattkerfi og tilfærslur. Áfram skal unnið að styttingu
vinnuvikunnar.

Sanngjarnara skattkerfi
Samfylkingin vill koma á sanngjarnara skattkerfi á Íslandi. Í okkar augum er tilgangur
skattkerfisins annars vegar að skapa svigrúm til sameiginlegra útgjalda og hins vegar
að draga úr ójöfnuði og aðstöðumun í íslensku samfélagi. Til að hvort tveggja takist
með sem minnstum tilkostnaði er mikilvægt að skattkerfið sé skilvirkt, einfalt í sniðum
og auðvelt í framkvæmd.
Grundvallarafstaða jafnaðarmanna í skattamálum er sú að allir greiði til samfélagsins
eftir getu þannig að þeir sem bera mest úr býtum leggi hlutfallslega mest af mörkum.
Reynslan sýnir að það er ekki aðeins sanngjarnt heldur einnig sú nálgun sem hefur
gefist best í farsælustu samfélögum heims.
Margt er skakkt í íslensku skattkerfi sem brýnt er að rétta. Samfylkingin vill lækka
skatta á vinnu almenns launafólks en hækka þess í stað hlutdeild skattlagningar á
fjármagn. Við viljum draga úr hlutfallslegu vægi flatra skatta og gjalda sem leggjast
þyngra á fólk eftir því sem það hefur lægri tekjur en innheimta fullt gjald fyrir nýtingu
náttúruauðlinda í þjóðareigu. Þrepaskiptingu í skattkerfinu má skerpa og auka og þá
hníga sterk rök að upptöku hóflegs stóreignaskatts með háu fríeignamarki. Þá einsetur
Samfylkingin sér að ráðast af krafti gegn alltof háum jaðarsköttum og vinnuletjandi
skerðingum, einkum í almannatryggingakerfinu en einnig vegna barnabóta, sem byrja
nú að skerðast við lægstu laun.
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Samfylkingin vill taka skattaumhverfi smærri fyrirtækja til endurskoðunar með það fyrir
augum að stuðla að auknu jafnræði á mörkuðum. Það er sanngirnismál en leiðir líka
til fjölbreyttara og þróttmeira atvinnulífs og líflegri samkeppni en ella til hagsbóta fyrir
almenning. Með skattalegum aðgerðum má hvetja smærri fyrirtæki til að renna styrkari
stoðum undir eigin rekstur til framtíðar og fjölda stöðugildum. Við viljum létta á
regluverki um starfsemi einyrkja til að auðvelda þeim róðurinn en efla um leið aðgerðir
gegn gerviverktöku.
Síðast en ekki síst kallar sanngjarnara og skilvirkara skattkerfi á að við tökum á
skattaundanskotum af fullri hörku. Til þess þarf pólitískan vilja. Á meðan langflestir
landsmenn axla sína samfélagslegu ábyrgð af samviskusemi er fullkomlega
óásættanlegt að einstakir svartir sauðir njóti forréttinda og samkeppnisforskots með
því að svíkjast undan skyldum sínum án afleiðinga. Því vill Samfylkingin skrúfa fyrir
skattaundanskot

og

skattasniðgöngu

með

því

að

stórefla

skatteftirlit

og

skattrannsóknir, herða viðurlög auk þess að leggja baráttunni lið á alþjóðlegum
vettvangi.

Ábyrg hagstjórn
Ábyrg hagstjórn með áherslu á fulla atvinnu er ein af grunnstoðum norrænnar
jafnaðarstefnu ásamt sterku almennu velferðarkerfi og skipulögðum vinnumarkaði.
Ísland heldur úti minnstu sjálfstæðu mynt í heimi sem gerir agaða hagstjórn enn
mikilvægari en ella fyrir lífskjör almennings. Þar skiptir umgjörð og góð samstilling
ríkisfjármála og peningastefnu mestu máli. Nauðsynlegt er að á Íslandi starfi sjálfstæð
greiningarstofnun á sviði efnahagsmála sem stuðli að upplýstri umræðu um
efnahagsþróun, afkomu þjóðarbúsins og ábyrga hagstjórn. Þess vegna vill
Samfylkingin endurreisa Þjóðhagsstofnun.
Samfylkingin leggur áherslu á að fjármál hins opinbera séu sjálfbær til lengri tíma og
að ríkisfjármálum sé beitt til sveiflujöfnunar í hagkerfinu með örvandi aðgerðum í
kreppu en aðhaldssemi á uppgangstímum. Undanfarna áratugi hefur þessu jafnan
verið öfugt farið á Íslandi sem hefur ýtt undir óstöðugleika. Lög um opinber fjármál hafa

12

bætt verklag og aukið festu við gerð fjárlaga og langtímastefnumótun í ríkisfjármálum.
Reglur laganna um afkomu og skuldir ríkissjóðs byggja þó á veikum grunni, torvelda
sveiflujöfnun og þarfnast endurskoðunar. Að reka ríkissjóð er ekki eins og að reka
heimili eða fyrirtæki. Samfylkingin vill að í stað strangra fjármálareglna sé byggt á
ríkisfjármálaviðmiðum sem taka tillit til efnahagslegra aðstæðna hverju sinni og gerður
verði skýr greinarmunur á rekstrarútgjöldum og fjárfestingarútgjöldum.
Íslandi hefur að mörgu leyti farnast vel við stjórn peningamála eftir að raunverulegt
sjálfstæði Seðlabankans var tryggt með lögum árið 2009, peningastefnunefnd sett á
laggirnar og kveðið á um faglega skipan æðstu stjórnenda. Þessu til viðbótar hefur
beiting nýrra þjóðhagsvarúðartækja og stór gjaldeyrisvaraforði aukið trúverðugleika
peningastefnunnar og leitt til minni verðbólgu, lægri vaxta og stöðugra gengis íslensku
krónunnar. Byggja þarf áfram á þessum grunni þangað til stöðugri gjaldmiðill verður
tekinn upp.
Við efnahagslega endurreisn Íslands í kjölfar kórónukreppunnar er einkum þrennt sem
varðar almenning í landinu mestu. Í fyrsta lagi að endurheimta fulla atvinnu og draga
þannig úr sóun. Í öðru lagi að hið opinbera heykist ekki á arðbærum fjárfestingum og
nauðsynlegu viðhaldi í viðleitni til að ná fram bókhaldslegum sparnaði. Í þriðja lagi
hvernig og hvenær skuli unnið á fjárlagahallanum, sem er fyrst og fremst pólitísk
spurning um hvernig skuli skipta byrðunum af efnahagsáfalli vegna heimsfaraldurs.
Afstaða jafnaðarmanna er skýr: Samfylkingin vill ná sjálfbærni í ríkisfjármálum með
aukinni verðmætasköpun og sanngjarnara skattkerfi. Við höfnum með öllu aðferð
niðurskurðar í opinberum fjárfestingum, samneyslu og velferðarkerfi sem þyngir byrðar
þeirra sem síst skyldi og grefur undan samstöðu í samfélaginu. Í því samhengi er ekki
síst mikilvægt að hafa í huga að þriðjungur af rekstri hins opinbera og nær helmingur
fjárfestinga er í höndum sveitarfélaga þó þeim sé sniðinn mun þrengri stakkur við
fjármögnun en ríkissjóði. Því er áríðandi að viðhalda fjárfestingargetu sveitarfélaga og
koma í veg fyrir niðurskurð á sveitarstjórnarstigi.
Til lengri tíma litið er áreiðanlegasta leiðin að auknum efnahagslegum stöðugleika og
bættum lífskjörum almennings fólgin í upptöku sterkari gjaldmiðils í stað minnstu
sjálfstæðu myntar í heimi. Samfylkingin stefnir að fullri aðild Íslands að
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Evrópusambandinu með upptöku evru að undangenginni þjóðaratkvæðagreiðslu.
Sameiginlegur

gjaldmiðill

með

helstu

viðskiptalöndum

okkar

myndi

bæta

rekstrarumhverfi fyrirtækja, efla samkeppni, liðka fyrir vexti sprotafyrirtækja og
háframleiðnigreina og styðja þannig við þróun fjölbreyttara atvinnulífs og útflutnings.
Allt eru þetta veigamikil hagsmunamál fyrir íslenskan almenning.

Fjármálakerfi sem þjónar almenningi
Samfylkingin hefur skýra sýn á framtíð fjármálakerfisins og vill að hið opinbera vaki yfir
þróun þess. Meginhlutverk fjármálakerfisins er að miðla fjármagni þangað sem það
nýtist best með því að sjá fólki og fyrirtækjum fyrir lánsfé. Aukin skilvirkni í kerfinu skilar
sér í betri ávöxtun sparifjár og hagstæðari lánakjörum. En fjármálafyrirtæki eru engin
venjuleg fyrirtæki og áhættan af rekstri þeirra stærstu er að miklu leyti borin af
almenningi, óháð því hvort þau eru í eigu ríkis eða einkaaðila.
Til að fjármálakerfið þjóni hagsmunum almennings sem best verður það alltaf að sæta
ströngum reglum og traustu eftirliti af hálfu hins opinbera. Þetta hafa Íslendingar lært.
Virk samkeppni á fjármálamarkaði er lykilatriði til að draga úr kostnaði við kerfið. En
mikilvægast

er

þó

að

stór

fjármálafyrirtæki

og

bankar

séu

reknir

með

langtímasjónarmið að leiðarljósi og þess vegna skiptir eignarhald þeirra höfuðmáli.
Samfylkingin vill tryggja fjölbreytt og dreift eignarhald í bankakerfinu og stuðla að
aukinni samkeppni til hagsbóta fyrir almenning. Áreiðanlegasta leiðin til þess væri að
fá inn á markaðinn trausta erlenda aðila með reynslu af bankarekstri. Slíkt má telja
útilokað á meðan gjaldmiðill okkar er íslenska krónan en með upptöku evru myndu
Ísland þegar í stað njóta góðs af fjármálamarkaði Evrópu.
Samfylkingin vill ýta undir fjölbreytni og samkeppni milli banka á Íslandi en til þess þarf
að huga að heildarskipulag fjármálakerfisins og gera breytingar. Þrír stórir bankar sem
allir eru kerfislega mikilvægir eru takmarkandi fyrir samkeppni og stuðla að fákeppni
óháð eignarhaldi þeirra. Áður en ráðist er í sölu á hlut ríkisins í bönkunum þarf að
svara þeirri spurningu hvernig bankakerfi tryggi góða og trausta þjónustu við fólk og
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fyrirtæki. Þar þurfa leiðarstefin að vera fjölbreytni, samkeppni, öflugt eftirlit,
neytendavernd og örugg ódýr innlend greiðslumiðlun.
Frá bankahruni hefur ekki farið fram nauðsynleg almenn umræða um hvernig
almenningur vill að bankakerfið þróist hér á landi og hvað þurfi til að koma til móts við
vilja almennings í þeim efnum. Skapa þarf traustan grundvöll fyrir stefnumörkun með
umræðu í samfélaginu sem þarf að eiga sér stað áður en hafist er handa við að selja
hluti ríkisins í bönkunum. Það að ríkið haldi á svo stórum hluta bankakerfisins sem
raun ber vitni skapar ákveðin tækifæri til breytinga á bankakerfinu.
Samhliða örri tækniþróun og nauðsyn grænna fjárfestinga eru augljósar áskoranir til
staðar í fjármálaumhverfinu. Vega þarf og meta kosti samfélagsbanka, leitast við að
laða að æskilega eigendur fjármálafyrirtækja með þekkingu á bankarekstri og
mikilvægt er að breytt kerfi verði til þess að áhætta í fjárfestingabankastarfsemi verði
áhyggjuefni eigenda fjárfestingarbanka en ekki ríkisins. Þar liggur mikilvægur
lærdómur bankahrunsins.
Greiðslumiðlun á Íslandi er alltof dýr og er kostnaður við hana tvöfalt hærra hlutfall af
landsframleiðslu (um 1,6 prósent) en á öllum hinum Norðurlöndunum. Samfylkingin
vill ráða bót á þessu, draga úr milliliðakostnaði með nýtingu sameiginlegrar
greiðslulausnar og skilgreina greiðslumiðlun sem hluta af almannaþjónustu sem ríkið
veitir án þess að fyrir hana þurfi að greiða.

Nýting

náttúruauðlinda

–

sjálfbærni

og

almannahagsmunir
Framsækin atvinnustefna Samfylkingarinnar kallar á að við búum í haginn fyrir vöxt
nýrra atvinnugreina sem auka fjölbreytni í íslensku efnahagslífi á sama tíma og við
hlúum að þeim frumatvinnuvegum sem við höfum byggt á hingað til. Nýting gjöfulla
gæða til sjós og lands mun alltaf verða ein af undirstöðum atvinnu og lífskjara á Íslandi.
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Það er grundvallarafstaða Samfylkingarinnar að takmarkaðar náttúruauðlindir á Íslandi
skuli nýta á forsendum sjálfbærni og almannahagsmuna. Með sjálfbærni mætum við
þörfum samtímans án þess að draga úr möguleikum komandi kynslóða til að mæta
þörfum sínum og áríðandi þáttur í því er að takast á við hamfarahlýnun af
mannavöldum af fullri alvöru. Samfylkingin boðar græna atvinnubyltingu um land allt
til

að

tryggja

sjálfbærni

við

efnahagslega

endurreisn

Íslands

í

kjölfar

kórónakreppunnar. Við viljum fylgja ráðgjöf færustu vísindamanna í hvívetna og efla
rannsóknir á náttúru og auðlindum landsins.
Með almannahagsmuni að leiðarljósi vill Samfylkingin skapa hvata til aukinnar
framleiðni við auðlindanýtingu með nýsköpun og framförum í þekkingu og tækni, gæta
jafnvægis milli hagkvæmnissjónarmiða og samfélagslegra markmiða, svo sem um
byggðaþróun, auk þess að tryggja lýðræðislega aðkomu fólks að öllum meiriháttar
ákvörðunum um atvinnuþróun sem hafa áhrif á náttúru í nærumhverfi þess. Síðast en
ekki síst leggur Samfylkingin höfuðáherslu á að arður sem er tilkominn vegna
auðlindarentu af sameiginlegum auðlindum þjóðarinnar skili sér með beinum hætti til
samfélagsins.

Fullt gjald fyrir nýtingu náttúruauðlinda í þjóðareigu
Samfylkingin vill að innheimt sé fullt gjald fyrir nýtingu náttúruauðlinda sem eru í
þjóðareigu. Markmiðið er að tryggja almenningi réttmæta hlutdeild í þeim umframarði
sem aðeins er tilkominn vegna auðlindarentu af eigum þjóðarinnar – og um leið koma
í veg fyrir að einstakir aðilar hagnist óeðlilega mikið á því að taka megnið af
auðlindarentunni til sín. Auðlindagjöld eru ekki skattar heldur afnotagjald sem er
innheimt eins og hver önnur leiga.
Einfaldasta leiðin til að fá fullt gjald fyrir nýtingu náttúruauðlinda með sanngjörnum og
gagnsæjum hætti felst í útboði nýtingarleyfa til takmarkaðs tíma í senn. Til að tryggja
að slík gjaldtaka hrófli ekki við rekstrargrundvelli þeirra fyrirtækja sem hagnýta
auðlindina nú þegar verður innleiðing á slíku útboði að eiga sér stað á hæfilega löngu
tímabili.
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Fiskistofnar á Íslandsmiðum eru sameign íslensku þjóðarinnar. Aðgangsstýring
kvótakerfisins í sjávarútvegi er nauðsynleg til að hámarka virði fiskistofnanna en
takmarkanir á veiðum mynda um leið auðlindarentu sem rennur nú nær óskipt til þeirra
sem fara með nýtingarleyfi. Ekkert stendur í vegi fyrir því að innheimt sé fullt gjald af
nýtingu fiskistofna við Ísland nema stjórnmálaarmar sérhagsmunaaflanna sem njóta
góðs af því að fá nýtingarleyfin og auðlindarentuna í eigin vasa án þess að greiða fullt
gjald fyrir. Samfylkingin einsetur sér að tryggja að hagsmunir þjóðarinnar og
almennings verði ofan á og að fullt gjald verði innheimt fyrir fiskveiðiauðlindina sem
fyrst. Þannig skilum við auðlindarentunni til réttmæts eiganda, almennings.

Ferðaþjónusta
Samfylkingin vill treysta stöðu ferðaþjónustunnar í sátt við samfélag og náttúru og
keppa að því að Ísland verði á meðal vistvænustu ferðaþjónustulanda heims.
Framtakssemi frumkvöðla í ferðaþjónustu hefur haft jákvæð áhrif á atvinnu- og
byggðaþróun vítt og breitt um landið. Taka þarf mið af þessu í atvinnu- og
byggðastefnu stjórnvalda og auka samstarf við greinina á sviði nýsköpunar.
Til framtíðar vill Samfylkingin leggja áherslu á aukna verðamætasköpun í greininni
fremur en fjölgun ferðamanna, jafnari dreifingu þeirra um landið og samstillt átak til
uppbyggingar og verndar vinsælla ferðamannastaða. Þá er brýnt að útfæra
sanngjarna innheimtu auðlindagjalds vegna nýtingar ferðaþjónustu á náttúru landsins
og að tekjur hins opinbera af greininni renni einnig til sveitarfélaga.
Engin atvinnugrein hefur farið eins illa út úr kórónukreppunni og ferðaþjónustan en
flest bendir til þess að endurvakning hennar verði skjótvirkasta leiðin að árangursríkum
efnahagsbata á næstu árum. Það gerist hins vegar ekki af sjálfu sér. Brýnt er að
stjórnvöld verji innviði ferðaþjónustu og stuðli að því að framleiðslu- og þjónustugetu
fyrirtækja í greininni verði viðhaldið.

Vistvæn matvælaframleiðsla og dýravelferð
Ísland hefur allt sem þarf til að vera leiðandi á heimsvísu í vistvænni
matvælaframleiðslu. Samfylkingin vill auka aðgengi fólks um allt land að
heilsusamlegum matvælum og tryggja að að neytendur hafi aðgang að upplýsingum

17

um uppruna matvæla og kolefnisfótspor. Í innkaupum hins opinbera eiga matvæli úr
heilnæmum afurðum að vera höfð í fyrirrúmi með hliðsjón af framleiðsluháttum og
umhverfisáhrifum. Samfylkingin vill að mótuð verði markvissari stefna um dýravelferð
á Íslandi og skerpt á eftirliti með aðbúnaði og meðferð dýra. Liður í þessu er að stofnað
verði embætti umboðsmanns dýra sem gæti að réttindum þeirra og veiti
umráðamönnum dýra ráðgjöf og fræðslu um dýravelferð og þær lögbundnar skyldur
sem fylgja dýrahaldi.

Sjávarútvegur
Samfylkingin vill styðja við áframhaldandi hagræðingu í sjávarútvegi en geldur varhug
við óhóflegri samþjöppun eignarhalds í greininni. Gæta þarf að jafnvægi milli
hagkvæmnisjónarmiða og samfélagslegra markmiða um atvinnu- og byggðaþróun og
herða án tafar á lögum um hámark aflahlutdeildar einstakra eða tengdra útgerðaraðila
svo þau virki sem skyldi. Samfylkingin hvikar hvergi frá kröfunni um að fullt gjald sé
innheimt fyrir auðlindir í þjóðareigu. Einfaldasta leiðin að því marki felst í árlegri
innköllun hóflegs hluta aflaheimilda og útboði nýtingarleyfa til takmarkaðs tíma. Kanna
skal kosti þess að leyfa sveitarfélögum sem fá úthlutað byggðakvóta að leigja frá sér
heimildir og nýta afraksturinn til annarrar atvinnuuppbyggingar með það fyrir augum
að auka fjölbreytni í atvinnulífi.

Fiskeldi
Fiskeldisleyfi á einnig að veita með útboði. Að afhenda slík nýtingarleyfi án endurgjalds
er eins fráleitt og í tilfelli úthlutunar aflaheimilda í sjávarútvegi. Samfylkingin styður
ströngustu umhverfiskröfur í fiskeldi, að vísindalegri ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar
verði fylgt til hins ýtrasta og fiskeldi aðeins heimilað á afmörkuðum svæðum. Tryggja
verður betur lýðræðislega aðkomu fólks að ákvörðunum um uppbyggingu fiskeldis í
umhverfi þess og að tekjur skili sér til nærsamfélagsins. Þegar gætt er að öllum
þessum atriðum er fiskeldi fýsilegur kostur til atvinnuuppbyggingar í þágu
almannahagsmuna og getur valdið straumhvörfum í efnahagslífi og íbúaþróun, líkt og
gerst hefur á sunnanverðum Vestfjörðum.

Landbúnaður
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Í landbúnaðarmálum er stefna Samfylkingarinnar kýrskýr: Við viljum ekki draga úr
fjárframlögum til landbúnaðar á Íslandi en teljum löngu tímabært að ráðast í róttæka
endurskoðun á landbúnaðarkerfinu í góðu samráði við bændur. Markmiðið er að nýta
styrki hins opinbera betur með það fyrir augum að auka frelsi og bæta hag bæði bænda
og neytenda en jafnframt stuðla að nýsköpun og fjölbreytni, aukinni grænmetisrækt og
umhverfisvænni matvælaframleiðslu. Samhliða endurskoðun á beinum styrkjum til
landbúnaðar þarf að hverfa jafnt og þétt frá leið tolla og innflutningstakmarkana. Stefna
skal að frekari samningum við Evrópusambandið um gagnkvæma niðurfellingu tolla.

Orka og iðja
Nýting endurnýjanlegra orkugjafa hefur skapað Íslandi afgerandi sérstöðu meðal þjóða
heims. Samfylkingin vill byggja á þessum sterka grunni sjálfbærs orkubúskapar og
sækja fram á sviði grænnar verðmætasköpunar sem byggir á nýtingu hreinnar orku í
almannaþágu.
Hvers kyns ákvarðanir um orkuvinnslu eiga að byggja á heildstæðu og faglegu mati á
annars vegar áhrifum nýtingar á náttúru og umhverfi og hins vegar efnahagslegum og
samfélagslegum ábata af nýtingu eða vernd. Besta aðferðin sem við eigum til að sætta
ólík sjónarmið í þessum efnum eru leikreglur rammaáætlunar sem lögfestar voru í
stjórnartíð Samfylkingarinnar árið 2011.
Samfylkingin vill að meginhluti raforkuframleiðslu á Íslandi verði áfram á hendi ríkis og
sveitarfélaga og leggst gegn hvers kyns hugmyndum um einkavæðingu eða
uppskiptingu Landsvirkjunar.
Styrkja þarf flutnings- og dreifikerfi raforku til að auka afhendingaröryggi og aflgetu
hvarvetna á landinu og tryggja að innviðir standi undir þeim orkuskiptum sem fram
undan eru í samgöngum og iðnaði. Samfylkingin vill jafna að fullu raforkukostnað milli
þéttbýlis og dreifbýlis og fyrirbyggja að íbúar á köldum svæðum beri hærri kostnað af
hitun húsnæðis en aðrir. Með þessu stuðlum við að byggðajafnrétti og liðkum fyrir
atvinnuuppbyggingu í hinum dreifðu byggðum.
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Byggðaþróun og samgöngur
Samfylkingin lítur á Ísland sem eina heild þar sem sterkt höfuðborgarsvæði nýtur góðs
af blómstrandi byggðum og bæjum um land allt og öfugt. Við viljum byggja
höfuðborgarsvæði sem keppir við aðrar borgir í okkar heimshluta og er brimbrjótur
Íslands í alþjóðlegri samkeppni um fólk og fyrirtæki. Á sama tíma viljum við nýta til fulls
sérstöðu og sóknarfæri landsbyggðanna sem felast ekki síst í nánd við einstaka
íslenska náttúru og gjöfular auðlindir. Þessi markmið eru ekki andstæð heldur styðja
hvort við annað.
Óábyrg stjórnmálaöfl ala á sundrungu milli borgar og byggða. Það gerir Samfylkingin
ekki. Við vinnum að sameiginlegum hagsmunum og auknum samhljómi meðal
landsmanna á grundvelli jafnvægis og gagnkvæmrar virðingar. Samfylkingin vill draga
úr ójöfnuði og aðstöðumun í íslensku samfélagi sem kallar á að við gerum betur í því
að tryggja jöfn tækifæri og möguleika allra óháð búsetu, svo sem til atvinnu,
menntunar, menningar og hvers kyns þjónustu.
Samfylkingin vill að markmið atvinnu- og byggðaþróunar verði skilgreind eftir
styrkleikum landshluta og vinnusóknarsvæða og að út frá þeim verði mótuð framsækin
atvinnustefna fyrir Ísland allt sem taki einnig til uppbyggingar menntastofnana. Þannig
má vinna markvisst að farsælli byggðaþróun í landinu. Sveitarfélögin eru best til þess
fallin að leiða vinnu af þessu tagi sjálf í nánu samstarfi innan landshlutasamtaka
sveitarfélaga. Samfylkingin vill stuðla að frekari sameiningum sveitarfélaga og eflingu
sveitarstjórnarstigsins.
Samgöngur skipta sköpum fyrir atvinnu- og byggðaþróun í landinu. Greiðar
samgöngur um land allt eru lykilatriði í því að tryggja öllum jöfn tækifæri óháð búsetu.
Samfylkingin vill ráðast í stórátak í samgöngumálum til að styrkja Ísland sem heild með
því að tengja landshlutana betur saman og stytta vegalengdir innan afmarkaðra
vinnusóknarsvæða. Innan þéttbýlismarka þarf að gæta sérstaklega að samspili
byggðar og samgangna, til dæmis vegna áhrifa umferðar á umhverfi og lífsgæði en
ekki síður af því að skipulag byggðar ræður miklu um umferð og ferðavenjur.
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Samfylkingin leggur áherslu á að fjölga valkostum og auka fjölbreytni í samgöngum,
svo sem með því að efla almenningssamgöngur, flýta Borgarlínu, styðja betur við
landsbyggðarstrætó auk þess að bæta alla aðstöðu og innviði fyrir gangandi og
hjólandi í þéttbýli. Allt styður þetta við markmið okkar um lýðheilsu og í loftslagsmálum.
Þegar kemur að þjóðvegakerfinu viljum við gefa í til að vinna á uppsafnaðri
viðhaldsþörf undanfarinna ára og auka nýframkvæmdir með hliðsjón af atvinnustefnu
fyrir Ísland og áherslu á styttingu vegalengda og umferðaröryggi. Þá viljum við ráðast
í markvissar aðgerðir til að hraða orkuskiptum í samgöngum á sjó, landi og í flugi.
Vinna þarf að fjölgun alþjóðlegra fluggátta til landsins, tryggja að gæði varaflugvalla
séu viðunandi og að viðhald og uppbygging á innviðum innanlandsflugs taki mið af
uppbyggingu ferðaþjónustu.

Sterkt almennt velferðarkerfi
Samfylkingin vill halda uppi sterku almennu velferðarkerfi á Íslandi sem uppfyllir kröfur
okkar og hugsjónir um félagslegt réttlæti. Það er ein af grunnstoðum norrænnar
jafnaðarstefnu ásamt skipulögðum vinnumarkaði og ábyrgri hagstjórn sem miðar að
fullri atvinnu.
Velferðarsamfélag jafnaðarmanna byggir á almennum réttindum og skyldum sem gilda
jafnt fyrir alla. Andstæða þess er samfélag ójöfnuðar og ölmusu þar sem lífsafkoma
almennings er háð geðþótta hinna fáu og fjársterku. Við viljum að velferðarkerfið komi
okkur öllum til góða og sé til staðar á öllum stigum lífsins.
Við erum stolt af þeim stórtæku samfélagsbreytingum og sigrum sem forverar okkar
hafa unnið, hér á landi og víðar. Það er engin tilviljun að farsælustu og mannvænustu
samfélög heims er að finna í þeim löndum þar sem tekist hefur að byggja upp
velferðarkerfi í anda jafnaðarstefnu. En það er ekki nóg að byggja upp slíkt kerfi – við
verðum stöðugt að halda vöku okkar, standa vörð um þann árangur sem náðst hefur
og ráðast í nauðsynlegar umbætur þar sem þörf er á.
Samfylkingin ber ábyrgð á framkvæmd jafnaðarstefnunnar á Íslandi. Það er því á okkar
ábyrgð að vinna sífellt að endurskoðun velferðarkerfisins svo það þróist í rétta átt og
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virki sem skyldi. Ljóst er að margt má betur fara í íslensku velferðarkerfi. Kerfið byggir
í of ríkum mæli á skerðingum og tekjutengingum og er hvorki nógu almennt né nógu
sterkt. Alltof margir falla á milli kerfa, festast í fátæktargildru eða lifa í einsemd og
einangrun. Alltof margir þurfa að óttast um lífsafkomu sína, neita sér um nauðsynlega
læknisþjónustu eða alast upp í fátækt.
Samfylkingin vill snúa vörn í sókn. Enginn á að þurfa að reiða sig á ölmusu í einu
ríkasta samfélagi heims. Almenningur á Íslandi á skilið sterkt almennt velferðarkerfi að
norrænni fyrirmynd, víðtækar félagslegar tryggingar sem tryggja lífsafkomu okkar
gegn áföllum og fátækt, jafnt aðgengi að fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem völ er
á, myndarlegan stuðning við börn og foreldra, aðstoð þegar aðstoðar er þörf,
húsnæðisöryggi, mannréttindi og síðast en ekki síst virðingu.
Hornsteinn velferðarsamfélags jafnaðarmanna er virðing fyrir öllu fólki. Þess vegna
leggur Samfylkingin ríka áherslu á að notendasamráð sé viðhaft við alla stefnumótun
og ákvarðanatöku um velferðarmál og þannig tryggt að stefna stjórnvalda sé í takti við
veruleika og aðstæður þeirra hópa sem við á. Við lítum svo á að sérhver manneskja
hafi eitthvað til samfélagsins að leggja og viljum nýta styrkleika hvers og eins sem best
með því að ýta undir virka þátttöku allra og rjúfa einangrun þeirra sem upplifa sig
afskipta eða útundan.

Víðtækar tryggingar gegn áföllum og fátækt
Á meðal mikilvægustu sigra íslenskra jafnaðarmanna er tilkoma víðtækra félagslegra
trygginga sem tryggja lífsafkomu okkar gegn áföllum og fátækt, svo sem vegna
atvinnuleysis, skertrar starfsgetu eða að loknu ævistarfi. Stjórnvöld mega ekki höndla
slíkar tryggingar eins og ölmusu. Þær eiga að byggjast á almennum og jafngildum
réttindum allra til mannsæmandi framfærslu og frelsis undan ótta um lífsafkomu sína.
Sama gildir um fjárhagsaðstoð og félagsþjónustu á vegum sveitarfélaga.
Samfylkingin lítur á það sem eina af meginskyldum sínum í stjórnmálum að standa
vörð um kerfi atvinnuleysis- og almannatrygginga á Íslandi. Það eru mikil verðmæti
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fólgin í þessum kerfum en því miður hafa þau þróast til verri vegar á undanförnum
árum. Nú er verk að vinna. Við viljum styrkja atvinnuleysis- og almannatryggingar svo
þær geti þjónað tilgangi sínum með fullnægjandi hætti.
Samfylkingin vill að greiðslur atvinnuleysis- og almannatrygginga hækki árlega í
samræmi við raunverulega launaþróun í landinu en því hefur farið fjarri síðustu ár. Við
viljum ávallt stuðla að fullri atvinnu á Íslandi en stöndum líka fast á réttindum launafólks
til atvinnuleysistrygginga þegar það finnur ekki vinnu við hæfi.
Almannatryggingakerfið viljum við endurskoða í heild sinni með það fyrir augum að
þróa betra og réttlátara kerfi. Þó aðalatriðið sé að vinda ofan af kjaragliðnun
undangenginna ára er einnig þörf á að draga úr ýmsum þeim hindrunum, skerðingum,
skilyrðingum, bið og eftirliti sem gerir almannatryggingakerfið of þungt í vöfum.
Samfylkingin leggur sérstaka áherslu á að ráðast af krafti gegn vinnuletjandi
skerðingum og hækka frítekjumark atvinnutekna, því markmiðið er að sem flestir geti
verið í vinnu við hæfi en þá má kerfið ekki halda aftur af fólki þannig að það festist í
fátæktargildru.
Félagsþjónusta á vegum sveitarfélaga þarf að hafa fjárstyrk og mannafla til að veita
fólki sértækan stuðning í samstarfi við aðrar stofnanir í nærsamfélagi þess og
fjárhagsaðstoð sveitarfélaga á að tryggja framfærslu þeirra sem öryggisnet ríkisins
nær ekki að grípa. Hvort tveggja eru mikilvægir þættir í íslensku velferðarkerfi sem öll
sveitarfélög verða að geta sinnt með viðhlítandi hætti. Samfylkingin vill stuðla að
frekari sameiningum sveitarfélaga og eflingu sveitarstjórnarstigsins.

Útrýmum fátækt
Samfylkingin vill útrýma fátækt á Íslandi. Fátækt er brot á mannréttindum og afsprengi
pólitískra ákvarðana. Í einu ríkasta samfélagi heims á enginn að þurfa að reiða sig á
ölmusu. Stuðningur við fátækt fólk skilar mestum árangri þegar hann hvetur til virkni
og samfélagslegrar þátttöku og grundvallast á notendasamráði, valdeflingu og
virðingu.
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Til að útrýma fátækt á Íslandi þurfum við í fyrsta lagi að sjá til þess að
velferðarsamfélagið standi undir nafni með því að halda uppi sterku almennu
velferðarkerfi og fullnægjandi félagslegum tryggingum. Í öðru lagi verðum við að
kortleggja sérstaklega hvaða fólk það er sem býr við fátækt vegna þess að það fellur
á milli kerfa, á ekki rétt á tryggingum eða af öðrum ástæðum. Þetta fólk verður að
aðstoða sérstaklega. Í þriðja lagi er nauðsynlegt að við leggjum allt kapp á að sem
flest okkar geti verið í vinnu við hæfi auk þess að stuðla að virkni og samfélagslegri
þátttöku allra.
Meðal þeirra hópa sem eiga í mestri hættu á að lenda í fátækt á Íslandi eru til dæmis
einstæðir foreldrar í láglaunastörfum, öryrkjar, eldri borgarar með lítil eftirlaunaréttindi
og innflytjendur. Velferðarkerfið þarf að styðja þessa hópa betur. Félagsleg einangrun
eykur hættuna á að fólk festist í fátækt. Þess vegna vill Samfylkingin liðka fyrir
atvinnuþátttöku innflytjenda, taka betur á móti umsækjendum um alþjóðlega vernd og
leggja sérstaka áherslu á að virkja fólk af erlendum uppruna til samfélagsþátttöku frá
fyrsta degi.
Þó fátækt finnist í öllum aldurshópum í íslensku samfélagi þá geta efnahagsleg og
félagsleg áhrif fátæktar haft sérlega slæmar og langvinnar afleiðingar fyrir börn. Þess
vegna vill Samfylkingin styðja myndarlega við uppvöxt barna og létta undir með
foreldrum. Brýnt er að leita allra leiða til að rjúfa vítahring fátæktar og takmarkaðra
tækifæra barna.

Fjölbreytt framboð á húsnæði fyrir alla
Samfylkingin vill tryggja húsnæðisöryggi allra Íslendinga. Í augum jafnaðarmanna eru
það mannréttindi að þurfa ekki að lifa við óvissu og óöryggi um þak yfir höfuðið. Þá er
viðráðanlegt verð á húsnæði eitt mikilvægasta kjaramál almennings enda er
húsnæðiskostnaður að jafnaði stærsti útgjaldaliður heimila. Hið opinbera þarf að beita
sér fyrir fjölbreyttu framboði á húsnæðismarkaði til að tempra verð og tryggja
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húsnæðisöryggi fyrir alla. Reynslan sýnir að markaðurinn gerir það aldrei upp á sitt
eindæmi.
Besta leiðin til að auka framboð og fjölbreytni á húsnæðismarkaði er að beina
framlögum hins opinbera í auknum mæli til uppbyggingar í samstarfi við
húsnæðisfélög án hagnaðarsjónarmiða. Þannig má tempra verð og á sama tíma mæta
þeim hópum sem eiga helst á hættu að lenda í klemmu á markaðnum. Samfylkingin
hefur verið leiðandi í þessum efnum á sveitarstjórnarstiginu, meðal annars með
uppbyggingu í samvinnu við verkalýðshreyfinguna og byggingarfélög á vegum
stúdenta og eldri borgara. Það dregur þó ekki úr mikilvægi þess að byggja áfram
hefðbundið félagslegt húsnæði, íbúðir fyrir fatlaða og sérstök búsetuúrræði fyrir
heimilislausa, þar sem Samfylkingin hefur einnig verið í forystu.
Jafnaðarmenn leggja höfuðáherslu á mikilvægi félagslegrar blöndunar í allri
húsnæðisuppbyggingu. Við viljum að á Íslandi sé eitt samfélag fyrir alla en ekki
aðskilnaður eftir efnahag. Markmiðum um félagslega blöndun má ná með skilyrðum í
samningum við byggingaraðila, líkt og tíðkast hefur í Reykjavík undanfarin ár. Að sama
skapi leggur Samfylkingin þunga áherslu á að allt skipulag byggðar miði að því að
skapa mannvænt og grænt umhverfi sem býður upp á tækifæri til heilsueflandi og
loftslagsvænna lífshátta.

Bætum hag barna og foreldra
Samfylkingin vill búa nýjum kynslóðum á Íslandi eins góð lífsskilyrði og unnt er allt frá
barnsaldri. Þar gegna menntastofnanir og velferðarkerfið lykilhlutverki. Við viljum
styðja myndarlega við uppvöxt barna, létta undir með foreldrum og sjá til þess að
sveigjanleiki á vinnumarkaði og stytting vinnuviku gefi gott svigrúm til samveru barna
og foreldra. Þröngur fjárhagur ungs fólks má ekki halda aftur af möguleikum til
barneigna og ekkert barn á að búa við fátækt eða skert tækifæri til náms og frístunda
vegna fjárhagsstöðu foreldra sinna.
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Jafnaðarmenn vilja öflugt barnabótakerfi sem jafnar mismun í framfærslukostnaði milli
heimila sem hafa börn á framfæri sínu og annarra. Stefna okkar er sú að barnabætur
verði almennt stuðningskerfi eins og á öðrum Norðurlöndum. Til að svo megi verði þarf
að vinda ofan af veikingu barnabótakerfisins sem hefur átt sér stað á undanförnum
árum og snúa við þeirri óheillaþróun að stuðningurinn nái nær einungis til lágtekjufólks
vegna alltof skarpra skerðinga í kerfinu.
Árum saman hefur Samfylkingin barist fyrir betra og lengra fæðingarorlofi og leiddi tólf
mánaða orlof í lög árið 2012. Við viljum lengja fæðingarorlofið enn frekar, hækka
hámarksgreiðslur í samræmi við launaþróun og kveða á um að greiðslur upp að
lágmarkslaunum haldist óskertar. Einnig þarf að hækka fæðingarstyrki námsmanna
og annarra sem ekki eiga rétt á fæðingarorlofi.
Forverar okkar í stjórnmálum leiddu uppbyggingu almennra leikskóla sem hafa
stórbætt hag barna og foreldra á Íslandi. Samfylkingin er stolt af þessari arfleifð. Við
viljum brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla, sem kallar á nána samvinnu ríkis og
sveitarfélaga, frekari lengingu fæðingarorlofs og áframhaldandi uppbyggingu
ungbarnadeilda á leikskólum.
Samfylkingin vill tryggja framfærslu og réttindi barna sem hafa misst foreldra, efla
stuðning við langveik börn og börn með hegðunarvandamál, geðraskanir og
þroskafrávik auk þess að útrýma biðlistum barna og ungmenna sem bíða eftir
greiningum og úrræðum við hæfi. Samfylkingin vill stórauka snemmtækan stuðning
við börn, einkum á fyrstu árum í lífi þeirra. Viðeigandi úrræði þurfa að vera aðgengileg
fyrir börn og ungt fólk með margþættan félagslegan vanda, svo sem áfengis- og
vímuefnavanda. Loks viljum við bjóða öllum börnum upp á heilsueflandi umhverfi og
heilsusamlegar skólamáltíðir á viðráðanlegu verði.

Samfélag þar sem er gott að eldast
Samfylkingin vill að Ísland sé sé samfélag þar sem er gott að eldast. Eldri borgarar
eiga rétt á að njóta virðingar, öryggis og tækifæra, ráða sem mestu um eigin aðstæður
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og leggja til samfélagsins eftir því sem aðstæður hvers og eins leyfa. Aldraðir eru ekki
einsleit hjörð heldur fjölbreytilegur hópur fólks með mismunandi óskir og þarfir. Við
viljum skapa heilsueflandi umhverfi fyrir alla sem veitir hvata til hreyfingar og
félagslegra samskipta í daglegu lífi.
Jafnaðarmenn leggja höfuðáherslu á að tryggja afkomuöryggi allra þegar komið er á
efri ár. Enginn á þurfa að búa við fátækt að loknu ævistarfi. Samfylkingin vill að
ellilífeyrisgreiðslur almannatrygginga hækki árlega í samræmi við raunverulega
launaþróun í landinu og óskertur lífeyrir verðir aldrei lægri en lágmarkslaun. Draga
verður verulega úr tekjutengingum í almannatryggingakerfinu, einkum vinnuletjandi
skerðingum vegna atvinnutekna en einnig skerðingum vegna lífeyrissjóðstekna.
Flestir eldri borgarar geta lifað vel utan hjúkrunarheimila. Þessum hópi þarf að tryggja
fullnægjandi framboð á heppilegu húsnæði auk tækifæra til samfélagslegrar virkni,
menntunar og atvinnuþátttöku með sveigjanlegum starfslokum og hlutastörfum. Þeir
eldri borgarar sem þurfa meiri aðstoð eiga að njóta fyrsta flokks heimaþjónustu og
heimahjúkrunar, sem við viljum samþætta í auknum mæli í takti við þarfir hvers og
eins. Samfylkingin leggur áherslu á að aldraðir geti lifað sjálfstæðu lífi á eigin heimili
en ljóst er að ráðast verður í stórátak til að fjölga hjúkrunarrýmum fyrir þá sem þess
þurfa.
Á næstu tuttugu árum má vænta þess að hlutfall Íslendinga yfir 67 ára aldri hækki um
helming. Brýnt er að hið opinbera og aðilar vinnumarkaðarins taki höndum saman um
að bregðast við þessari þróun. Samfylkingin vill að áfram verði unnið að styrkingu
íslenska lífeyriskerfisins sem byggist á söfnun í samtryggingarsjóði með skylduaðild,
gegnumstreymi almannatrygginga og séreignarsparnaði. Lífeyrissjóðirnir standa
þegar undir stærstum hluta kerfisins og mun vægi þeirra vaxa enn á næstu árum.
Almannatryggingar verða þó áfram að gegna mikilvægu hlutverki til að tryggja afkomu
þeirra sem af ýmsum aðstæðum eiga lítil önnur lífeyrisréttindi. Meginmarkmið
lífeyrissjóða er og á áfram að vera að ávaxta sparnað sjóðfélaga sem best, þar á meðal
með erlendum fjárfestingum í því skyni að dreifa áhættu. Mikilvægt að er að viðhalda
sátt um lífeyrissjóðakerfið á Íslandi sem hefur þróast á farsælan hátt með samningum
aðila vinnumarkaðarins.
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Réttindi fatlaðs fólks – fullt aðgengi og sjálfstætt líf
Samfylkingin vill að réttindi fatlaðs fólks séu virt í hvívetna á Íslandi. Það kallar á fullt
aðgengi á öllum sviðum samfélagsins og að fötluðum einstaklingum séu tryggð
tækifæri til sjálfstæðs lífs. Við viljum lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi
fatlaðs fólks og fylgja honum eftir með markvissum aðgerðum, meðal annars fullri
fjármögnun samninga um notendastýrða persónulega aðstoð (NPA). Áfram þarf að
vinna að viðhorfsbreytingu í samfélaginu gagnvart réttindum fatlaðra og gegn hvers
kyns mismunun og fordómum í þeirra garð.
Öll uppbygging og skipulag skal taka mið af algildri hönnun. Samfylkinginn vill tryggja
rétt fatlaðs fólks til húsnæðis í samræmi við eigin þarfir og óskir auk félagslegrar
þjónustu sem gerir því kleift að búa á eigin heimili og stuðlar að fullri aðlögun þess og
þátttöku í samfélaginu. Ryðja þarf úr vegi hömlum á aðgengi að mikilvægum
stofnunum, svo sem skólum og heilbrigðiskerfi, og tryggja að fatlað fólk geti tekið
virkan þátt í stjórnmálastarfi og á vinnumarkaði þar sem fjölbreytt störf þurfa að
bjóðast. Þegar fólk getur ekki unnið er brýnt að veita því hvatningu og stuðning til
annars konar iðju og tómstunda sem veita lífsfyllingu og ánægju.

Jafnt aðgengi að fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem
völ er á
Krúnudjásnið í pólitískri arfleifð jafnaðarmanna er stefnan um eitt sameiginlegt
heilbrigðiskerfi fyrir alla sem veitir fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem völ er á. Þetta
er einn veigamesti einstaki þátturinn í sterku almennu velferðarkerfi. Grundvallaratriðið
er jafnt aðgengi fyrir alla, óháð efnahag og búsetu, sem felur í sér að gjaldtöku sé
ávallt haldið í lágmarki. Þessi stefna er ekki sjálfgefin en hefur verið lýðræðislegt val
almennings á Íslandi og annars staðar á Norðurlöndunum.
Markmið heilbrigðisþjónustunnar á að vera að sem flestir í íslensku samfélagi njóti
hreysti og heilbrigðis og geti átt langt og gæfuríkt líf. Til að ná því marki er ekki síst
mikilvægt að fyrirbyggja heilsuleysi eftir því sem það er unnt, svo sem með áherslu á
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lýðheilsu, forvarnir og heilsueflingu í daglegu lífi. En mestu munar um öflugt
heilbrigðiskerfi sem er vel skipulagt, vel fjármagnað og vel mannað. Á meðan slíkt kerfi
grundvallast á jöfnu aðgengi mun alltaf þurfa að forgangsraða og leita leiða til að nýta
fjármuni með sem hagkvæmustum hætti. Tilraunir til hagræðingar mega þó ekki leiða
okkur í gönur. Stundum er eina leiðin til að auka gæði og bæta heilbrigðisþjónustu
bara að gefa aukinn tíma, hlaupa hægar, svo hægt sé að sinna hjúkrun og umönnun
á mannsæmandi hátt.
Samfylkingin hefur skýra sýn á hvað gera þarf til að vinna að umbótum á íslensku
heilbrigðiskerfi svo það uppfylli betur þau grundvallaratriði og markmið sem kerfið
byggir á. Margt má gera betur. Í fyrsta lagi er nauðsynlegt að þróa og innleiða
mælikvarða fyrir árangur og gæði heilbrigðisþjónustu sem metur hvernig þjónustan
mætir þörfum notenda og samfélagsins alls. Í öðru lagi þarf pólitíska forystu um að
bæta allt skipulag og skerpa á verkaskiptingu milli hinna ýmsu eininga í
heilbrigðiskerfinu. Í þriðja lagi er löngu tímabært að ráðast í átak gegn undirmönnun
og veita stórauknum fjárframlögum til heilbrigðismála, meðal annars til að bregðast við
hlutfallslegri fjölgun aldraðra í landinu.
Svo mögulegt sé að tryggja fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem völ er á og
raunverulega jafnt aðgengi fyrir alla, óháð efnahag og búsetu, þarf allt framangreint að
koma saman: Vinna á grundvelli mælikvarða um gæði, aukin hagkvæmni með betra
skipulagi, betri fjármögnun og betri mönnun.

•

Skerpum á verkaskiptingu í heilbrigðiskerfinu og hlutverkum hinna ýmsu
eininga kerfisins. Mótum skýra stefnu þar sem tekin er afstaða til þess hvaða
starfsemi er best komin hvar og hvaða þjónustu er best að kaupa að utan.

•

Samfylkingin vill að kjölfesta og meginþungi heilbrigðisþjónustunnar sé í
opinberum rekstri.

•

Þegar einkaaðilar fara með rekstur smærri eininga í heilbrigðiskerfinu er algjör
nauðsyn að hið opinbera axli ábyrgð á almannahagsmunum með því að vera
upplýstur og gagnrýninn kaupandi þjónustunnar. Koma þarf á virku gæðaeftirliti
með einkarekinni heilbrigðisþjónustu.

29

•

Ljúkum uppbyggingu nýs Landspítala á tilsettum tíma og tryggjum viðunandi
fjármögnun þannig að spítalinn geti sinn hlutverki sínu sem háskólasjúkrahús
og í þágu landsmanna allra.

•

Eflum heilsugæsluna enn frekar sem fyrsta viðkomustað í heilbrigðiskerfinu um
land allt. Aukum áherslu á þverfaglega teymisvinnu í heilsugæslunni.

•

Bætum upplýsingagjöf og leiðbeiningar til almennings um hvert eigi að leita svo
þjónusta sé veitt á viðeigandi stað. Innleiðum í auknum mæli tilvísanakerfi þar
sem við á.

•

Skilgreinum hlutverk Landspítala og Sjúkrahússins á Akureyri gagnvart öðrum
veitendum heilbrigðisþjónustu og innleiðum mælikvarða um skilvirkni, gæði og
árangur þjónustunnar.

•

Gerum stórátak í nýtingu tæknilausna til fjarlækninga.

•

Felum Landspítala og Sjúkrahúsinu á Akureyri að tryggja jafnt aðgengi
landsmanna að sérhæfðri þjónustu með samningum við heilbrigðisstofnanir í
öllum landshlutum, bæði með heimsóknum og fjarlækningum. Einkastofur
lækna ættu líka að sjá íbúum dreifðari byggða fyrir þjónustu.

•

Léttum á fráflæðisvanda í spítalaþjónustu með áherslu á stóraukna
heimaþjónustu

og

höfuðborgarsvæðinu

markvissri
þar

fjölgun

sem

biðlistar

hjúkrunarrýma,
eru

lengstir.

einkum

á

Greiðslur

til

hjúkrunarheimila verða að samræmast kostnaði við rekstur þeirra.
•

Samfylkingin vill vinna áfram að aukinni samþættingu heilbrigðis- og
velferðarþjónustu á vegum sveitarfélaga í nánu samstarfi við heilsugæsluna til
að samstilla sem best þjónustu við aldraða og fólk með fötlun eða langvinna
sjúkdóma, heimahjúkrun og félagslega heimaþjónustu.

•

Eflum sjúkraflutninga, bæði á landi og í lofti, og samræmum þjónustuna á
landsvísu.

•

Vinnum gegn hvers kyns fordómum og mismunun gegn fötluðu fólki og öðrum
jaðarsettum hópum innan heilbrigðiskerfisins.

•

Stuðlum að aukinni þekkingu heilbrigðisstarfsfólks og atvinnurekenda á
sértækum sjúkdómum kvenna og bættri þjónustu vegna þeirra.

•

Aukum fræðslu um afleiðingar og einkenni ofbeldis í heilbrigðiskerfinu öllu og
tryggjum viðeigandi viðbrögð.
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Samfylkingin vill halda gjaldtöku fyrir almenna heilbrigðisþjónustu í lágmarki til að
tryggja jafnt aðgengi allra óháð efnahag. Í því skyni er einkum brýnt að lækka
hámarksgreiðslur. Greiðsluþátttaka sjúklinga er nokkuð meiri á Íslandi en á öðrum
Norðurlöndum og það sama á við um lyfjakostnað. Koma þarf á laggirnar einu
greiðsluþátttökukerfi fyrir almenna heilbrigðisþjónustu, lyf, hjálpartæki og annan
sambærilega kostnað. Við viljum að slíkt kerfi nái til tannlækninga auk
sálfræðiþjónustu og geðlækninga enda á hvort tveggja að vera sjálfsagður hluti af hinu
almenna heilbrigðiskerfi. Bæta þarf aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu og brýnt er að
nýjum lögum um greiðsluþátttöku vegna sálfræðiþjónustu sé fylgt eftir í fjárlögum og
sálfræðingum í heilsugæslu fjölgað.
Það er til mikils að vinna að skýra verkaskiptingu og bæta skipulag í heilbrigðiskerfinu
svo tryggja megi hagkvæmustu ráðstöfun fjármuna hverju sinni. En það er bara önnur
hliðin á vanda heilbrigðiskerfisins. Hin hliðin er sú að heilbrigðisþjónusta á Íslandi hefur
árum saman verið undirfjármögnuð og undirmönnuð og þannig ekki getað uppfyllt
væntingar og þarfir almennings.

Átak gegn undirmönnun í heilbrigðisþjónustu
Stærsta áskorunin sem blasir við í íslensku heilbrigðiskerfi er viðvarandi
mönnunarvandi sem kallar á skýra pólitíska forystu, langtímastefnumótun og
samhæfðar aðgerðir þvert á ráðuneyti. Samfylkingin vill horfast í augu við þennan
vanda og ráðast í löngu tímabært átak gegn undirmönnun í heilbrigðisþjónustu.
Markmiðið er að mönnun heilbrigðisstofnana samræmist umfangi þeirra og hlutverki
og sé eins og best gerist í nágrannalöndum okkar. Til þess þarf fyrst og fremst að gera
kjör og starfsaðstæður heilbrigðisstétta samkeppnishæf; draga úr vinnuálagi og bæta
vinnuaðbúnað og starfsskilyrði þannig að faglært fólk kjósi að starfa í heilbrigðiskerfinu
okkar frekar en að starfa erlendis. Kortleggja verður þörf á fjölgun stöðugilda í
heilbrigðisþjónustu fram í tímann og grípa til aðgerða í menntakerfinu til að sjá fyrir
fullnægjandi framboði starfsfólks. Þá er brýnt styrkja þverfaglega teymisvinnu til að
skipta verkum með sem skynsamlegustum hætti milli starfsfólks. Á opinberum
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heilbrigðisstofnunum skal stefnt að því að læknar og annað starfsfólk séu að jafnaði í
fullu starfi en sinni ekki í miklum mæli öðrum störfum. Við viljum heilbrigðiskerfi þar
sem starfsfólkið á gólfinu þarf ekki að hlaupa of hratt og getur gefið sér nægan tíma til
að sinna sjúklingum vel.

Lýðheilsa, forvarnir og heilsuefling
Betra er heilt en vel gróið. Til að sem flestir í íslensku samfélagi njóti hreysti og
heilbrigðis er mikilvægt að fyrirbyggja heilsuleysi eftir því sem það er unnt, svo sem
með áherslu á lýðheilsu, forvarnir og heilsueflingu í daglegu lífi. Þetta er mikilvægt að
hafa í huga á öllum sviðum samfélagsins, meðal annars í heilbrigðiskerfinu sjálfu en
ekki síður á vinnustöðum og menntastofnunum, í umhverfismálum og við skipulag
byggðar.
Samfylkingin vill ýta undir heilsusamlega lífshætti með því að auðvelda fólki hreyfingu
og hollt mataræði og stuðla að virkri þátttöku allra í samfélaginu. Andleg og líkamleg
heilsa haldast í hendur.

Meðal annars þess vegna er aukin sálfræði- og

geðheilbrigðisþjónusta eitt mikilvægasta verkefni okkar í heilbrigðismálum. Bjóða á
sálfræðiþjónusta í skólum og stuðla áfram að aukinni umræðu og fræðslu um andlega
heilsu. Aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu þarf að tryggja allan sólarhringinn um land
allt og leggja í auknum mæli áherslu á orsakaþætti andlegra veikinda í stað
einkennamiðaðrar nálgunar. Búsetukostir eldri borgara eiga að miða sérstaklega að
því að auka tækifæri til félagslífs, tómstundastarfs og útivistar.
Við viljum takast á við fíknisjúkdóma í góðu samstarfi við frjáls félagasamtök með
áherslu á forvarnir, faglega meðferð og endurhæfingu og bjóða upp á skaðaminnkandi
úrræði þegar þess þarf á forsendum hvers og eins.
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Stjórnarfar, ríkisvald og
mannréttindi
Samfylkingin berst fyrir auknu lýðræði, valddreifingu og jafnri aðstöðu allra einstaklinga
til þátttöku í ákvörðunum sem varða þá sjálfa og samfélagið allt.
Við viljum samfélag þar sem allir eru jafnir fyrir lögum og njóta fullra mannréttinda án
mismununar, svo sem vegna kyns, kynhneigðar, efnahags, uppruna eða stöðu að öðru
leyti. Margbreytileiki mannlífsins skal virtur í hvívetna og öllum tryggð mannhelgi,
persónufrelsi og vernd gegn ofbeldi og öðrum mannréttindabrotum. Samfylkingin gefur
aldrei afslátt af þessum grundvallarkröfum siðaðs samfélags.
Almannavaldi skal beitt með hófsemd samkvæmt fyrirsjáanlegum leikreglum. Lög eiga
að vera skýr, framvirk og aðgengileg og enginn að vera háður geðþótta yfirvalda.
Jafnrétti allra gagnvart ríkisvaldinu ber að tryggja með óvilhallri framkvæmd löggæslu,
dómsvalds og allrar stjórnsýslu.

Ný og betri stjórnarskrá
Samfylkingin vill að Alþingi samþykki breytingar á stjórnarskrá sem byggja á tillögum
stjórnlagaráðs og þeim þjóðarvilja sem kom fram í þjóðaratkvæðagreiðslunni þann 20.
október 2012. Alþingi skuldar þjóðinni að ljúka því opna og lýðræðislega ferli
stjórnlagabreytinga sem hófst eftir hrun.
Treysta þarf grundvallarinnviði lýðræðissamfélagsins og setja valdhöfum skýrari
meginskyldur, ábyrgð og hlutverk en gert er í gildandi stjórnarskrá. Ákvæði um
þjóðareign auðlinda, þjóðaratkvæðagreiðslur, framsal valds, jafnt atkvæðavægi og
umhverfisvernd eru á meðal þeirra fjölmörgu atriða sem brýnt er að bundin verði í
stjórnarskrá sem fyrst.
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Réttarríkið Ísland
Allir eiga að hafa greiðan aðgang að dómstólum óháð efnahag, uppruna og stöðu að
öðru leyti. Gæta þarf sérstaklega að stöðu jaðarsettra hópa við meðferð mála á öllum
stigum.

Til að rétturinn til sanngjarnrar málsmeðferðar fyrir óvilhöllum dómstóli sé virtur þarf
sjálfstæði og óhlutdrægni dómsvaldsins að vera ótvírætt og fagleg sjónarmið að ráða
för við skipun dómara. Dómur Mannréttindadómstóls Evrópu gegn Íslandi vegna
skipunar dómara í Landsrétt er mikilvæg áminning um þetta. Niðurstöðuna þarf að
taka alvarlega með viðeigandi ráðstöfunum gagnvart dómþolum sem brotið hefur verið
á.
Samfylkingin vill að réttarkerfið sé varið fyrir óeðlilegum afskiptum valdhafa og
misbeitingu veitingarvalds í þágu flokkspólitískra hagsmuna. Þetta er ein af forsendum
þess að grundvallarkröfur réttarríkisins séu virtar, Íslandi uppfylli alþjóðlegar
mannréttindaskuldbindingar og auka megi traust almennings til dómstóla.

Traust löggæsla
Fjölga þarf lögregluþjónum og bæta aðbúnað og starfskjör til að tryggja öryggi og
öfluga löggæslu um allt land. Pólitískt hlutleysi lögreglunnar verður að vera hafið yfir
allan vafa, bæði í daglegum störfum og við mannaráðningar. Stöðuveitingar í
löggæslukerfinu skulu alfarið byggja á faglegum sjónarmiðum.
Koma þarf á sjálfstæðu og óháðu eftirliti með starfsemi og starfsháttum lögreglu til að
auka traust til lögreglunnar. Jafnframt þarf að tryggja að „fjögurra augna“-reglunni sé
fylgt í hvívetna og fleiri en einn lögreglumaður komi alltaf að lögregluaðgerðum og gerð
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lögregluskýrslna. Halda þarf áfram að jafna kynjahlutföll innan lögreglunnar og vinna
gegn kynjamisrétti og fordómum gagnvart jaðarsettum hópum.

Þolendavænt réttarkerfi
Samfylkingin vill ráðast í markvissar aðgerðir til að bæta réttarstöðu brotaþola í
heimilisofbeldis- og kynferðisbrotamálum. Þolendur eiga að geta gerst aðilar að
sakamáli eða að njóta flestra þeirra réttinda sem felast í málsaðild líkt og tíðkast á
flestum Norðurlöndunum. Rýmka þarf gjafsóknarreglur fyrir þolendur heimilisofbeldis
og kynferðisbrota og efla sálrænan og félagslegan stuðning við þolendur.
Kynferðisbrotamál verða að fá skjóta og vandaða málsmeðferð í réttarkerfinu. Fái
sakborningur refsilækkun vegna tafa hjá ákæruvaldi eða dómstólum ætti brotaþoli
jafnframt að fá hærri bætur frá ríkinu.
Viðbrögð við mansali þurfa að verða þolendavænni. Tryggja þarf brotaþola
langtímastuðning og öryggi meðan mál eru í rannsókn.
Samfylkingin vill stofna Ofbeldisvarnarráð Íslands sem vinni markvisst að forvörnum
og fræðslu gegn ofbeldi í samvinnu við sveitarfélög um allt land, lögreglu og
grasrótarhreyfingar.

Tjáningarfrelsi og frjálsir fjölmiðlar
Frjálsir fjölmiðlar gegna lykilhlutverki í lýðræðisþjóðfélagi og eru nauðsynleg
undirstaða upplýstrar þjóðfélagsumræðu. Samfylkingin vill tryggja rekstrargrundvöll
einkarekinna miðla með ríkisframlögum, gera þeim kleift að starfa óháðir fjármálavaldi
og stuðla þannig að heilbrigðara fjölmiðlaumhverfi á Íslandi. Standa þarf vörð um
sjálfstæði Ríkisútvarpsins og tryggja stofnuninni bolmagn til að upplýsa og veita aðhald
án óeðlilegra afskipta valdhafa.
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Draga þarf lærdóm af dómum Mannréttindadómstóls Evrópu þar sem íslenska ríkið er
dæmt brotlegt við tjáningarfrelsisákvæði mannréttindasáttmálans. Vinna þarf gegn
kælingaráhrifunum sem felast í lögsóknum gegn fjölmiðlafólki og ganga úr skugga um
að íslensk meiðyrðalöggjöf standist kröfur nútímans. Lögbann á fréttaflutning er varðar
almannahag er ósamrýmanlegt lýðræðishefðum og má ekki líðast. Endurskoða þarf
lög og lagaframkvæmd til að tryggja að fréttaflutningur um valdhafa í aðdraganda
kosninga verði aldrei stöðvaður með valdi.

Opin og vönduð stjórnsýsla
Samfylkingin beitir sér fyrir opinni, gagnsærri og skilvirkri stjórnsýslu þar sem jafnræði
er í heiðri haft gagnvart borgurum landsins og allar ákvarðanir eiga sér stoð í lögum
og byggja á málefnalegum sjónarmiðum.
Skerpa þarf á framkvæmd reglna um skráningu upplýsinga og samskipta í stjórnsýslu
ríkis og sveitarfélaga. Styrkja þarf upplýsingalög og framkvæmd þeirra svo
almenningur þurfi ekki að bíða mánuðum saman eftir upplýsingum sem hann á
lögvarinn rétt til.
Umboðsmaður Alþingis verður að hafa mannafla til að sinna frumkvæðisathugunum
vegna brotalama í stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga. Stjórnvöld eiga að bregðast hratt
við fyrirspurnum embættisins og fylgja tilmælum þess.

Barnvænt samfélag
Allar ákvarðanir og ráðstafanir yfirvalda er varða börn skulu byggja á þeirri
grundvallarreglu barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna að það sem er barni fyrir bestu
hafi alltaf forgang. Stjórnvöld eiga að sýna börnum virðingu og veita þeim tækifæri til
að tjá sig um mál sem þau varða.
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Börn eiga að njóta vafans þegar grunur er um ofbeldi á heimili. Rýna þarf lagaumhverfi
og lagaframkvæmd barnaverndar- og umgengnismála með hliðsjón af þessu.
Samfylkingin vill að börn fái snemmtækan stuðning og þá þjónustu sem þau þurfa til
að geta nýtt hæfileika sína og liðið vel. Vellíðan barna í daglegu lífi leggur grunn að
árangri í skóla- og frístundastarfi, heilbrigði og virkri þátttöku í samfélaginu.

Lýðræði og þátttaka
Samfylkingin vill að almennur kosningaréttur miðist við 16 ára aldur og gripið verði til
markvissra aðgerða til að auka kosninga- og stjórnmálaþátttöku ungs fólks.
Auka þarf beina aðkomu almennings að stefnumótun hjá ríki og sveitarfélögum, bæði
með samráði eftir rafrænum leiðum og með reglulegum þjóðfundum um mikilsverð
málefni.
Atkvæði kjósenda alls staðar á landinu eiga að vega jafnt og þingstyrkur
stjórmálaflokka að samræmast kjörfylgi þeirra.

Opið og fjölbreytt samfélag
Bætt staða innflytjenda á Íslandi er ekki aðeins réttlætismál heldur lykillinn að farsælli
uppbyggingu fjölmenningarsamfélags þar sem fjölbreytni, gagnkvæmur skilningur og
jöfnuður fara hönd í hönd. Samfylkingin vill liðka fyrir atvinnuþátttöku innflytjenda með
sveigjanlegra regluverki og stuðla að því að menntun þeirra fáist í auknum mæli
viðurkennd og metin til launa. Auðvelda þarf fólki utan EES-svæðisins að setjast að
og vinna á Íslandi.
Stjórnvöld eiga að leita allra leiða til að virkja fólk af erlendum uppruna til þátttöku í
samfélaginu. Ráðast þarf í markvissar aðgerðir til að vinna gegn fordómum og tryggja
að aðfluttir upplifi sig velkomna.
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Harka gagnvart umsækjendum um alþjóðlega vernd stríðir gegn grunngildum okkar
um samhygð og samstöðu. Samfylkingin vill ráðast í gagngera endurskoðun á
útlendingalöggjöfinni og móttökukerfi umsækjenda um alþjóðlega vernd með mannúð
að leiðarljósi og hliðsjón af mannréttindasáttmálum sem Ísland hefur undirgengist.

Trúfrelsi og jafnræði
Samfylkingin stendur vörð um trúfrelsi og sannfæringarfrelsi og vill tryggja jafnræði
allra trúfélaga og lífsskoðunarfélaga gagnvart ríkisvaldinu. Það kallar á fullan
lagalegan og fjárhagslegan aðskilnað ríkis og kirkju.

Umbætur í jafnréttismálum
Samfylkingin er femínískur flokkur, vill jafna stöðu kynjanna og útrýma kynbundnum
launamun í eitt skipti fyrir öll. Við viljum vinna gegn kerfisbundinni mismunun og
fordómum og tryggja jafna meðferð á öllum sviðum samfélagsins óháð kynhneigð,
kynvitund,

kyneinkennum

eða

kyntjáningu.

Ísland á að skipa sér í fremstu röð á alþjóðavísu hvað varðar réttarstöðu hinseginfólks,
kynsegin fólks og fólks með ódæmigerð kyneinkenni. Vinna þarf áfram að bættri
réttarstöðu þessara hópa í samvinnu við félög og fulltrúa þeirra.

Betrunarvist og virðing við fanga
Samfylkingin vill að yfirvöld komi fram við fanga af virðingu og tryggi örugga,
mannúðlega og vel skipulagða afplánun og betrunarvistun. Fangar eiga að fá tækifæri
til ábyrgðar, endurreisnar og farsællar endurkomu út í samfélagið. Menntunarúrræði,
starfsþjálfun, öflug sálfræðiþjónusta og tækifæri til samfélagsþjónustu í stað refsivistar
eru lykilatriði og til þess fallin að draga úr líkum á endurteknum afbrotum.

38

Brýnt er að íslenska ríkið dragi lærdóm af þeim fjölmörgu dæmum um að fólk sé
frelsissvipt að tilhæfulausu eða haldið í gæsluvarðhaldi lengur en þörf stóð til.

Skaðaminnkun og afglæpavæðing neysluskammta
Samfylkingin vill endurskoða refsiramma vímuefnalöggjafarinnar og auka stuðning og
aðstoð við þá sem glíma við vímuefnavanda. Vímuefnaneysla er heilbrigðisvandamál
og varsla neysluskammta á ekki að vera refsiverð.
Stjórnvöld eiga að styðja við jaðarsetta hópa og vinna út frá skaðaminnkandi nálgun
með ráðgjöf og stuðningi, nálaskiptaþjónustu, hjálp við að draga úr líkum á smiti og
sýkingum

og

aðstoð

við

að

komast

í

sértækari

heilbrigðisþjónustu

eða

vímuefnameðferð.

Menntakerfi sem
tryggir öllum tækifæri
Menntakerfi sem tryggir öllum tækifæri er lykilþáttur í samfélagssýn jafnaðarmanna.
Með námi við hæfi opnast dyr sem áður voru lokaðar. Góð menntun veitir lífsfyllingu
og eflir sjálfstraust auk þess að skapa kjörskilyrði fyrir samfélag víðsýni og lýðræðis.
Við tökumst á við stærstu viðfangsefni samtímans með þekkingu og vísindi að vopni.
Samfylkingin vill leggja grunn að lífskjarasókn almennings til framtíðar með því að
fjárfesta í fólki og fjárfesta í menntun. Við boðum framsækna atvinnustefnu fyrir Ísland
allt með áherslu á græna uppbyggingu, fjölbreytt atvinnulíf og vöxt háframleiðnigreina
sem byggja á hugviti og sköpunargáfu, tækni og verkkunnáttu. Við viljum virkja
auðlindir hugans í auknum mæli og þar leikur menntakerfið lykilhlutverk.
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Jafnaðarmenn gera kröfu um jöfn tækifæri allra til náms. Menntastofnanir eiga að vera
inngildandi og aðgengilegar, vettvangur þar sem enginn hópur er skilinn eftir og allir
eiga möguleika á að rækta hæfileika sína og afla sér þekkingar á eigin forsendum og
í þágu samfélagsins alls. Samfylkingin vill að allt skólastarf byggist á sanngirni,
mannréttindum og virðingu fyrir margbreytileika.
Stíga þarf afgerandi skref til að efla geðheilbrigði innan menntakerfisins, svo sem með
bættu aðgengi að sálfræðiþjónustu í skólum, félagsráðgjöf og sambærilegum
stuðningi. Við viljum tryggja að allir nemendur sem ekki hafa íslensku að móðurmáli
fái fyrsta flokks íslenskukennslu, frá leikskóla upp í háskóla, og aukna aðstoð við
móðurmálsnám. Aðlögun innflytjenda innan skólakerfisins er áreiðanlegasta leiðin
virkrar þátttöku í íslensku samfélagi.
Samfylkingin vill sjá til þess að fólk á vinnumarkaði fái tækifæri til að uppfæra þekkingu
sína og skipta um starfssvið. Vægi símenntunar verður sífellt meira á tímum örrar
tækniþróunar og brýnt er að atvinnuleitendum sé boðin endurgjaldslaus sí- og
endurmenntun. Sú nálgun er samofin norrænni jafnaðarstefnu og forsenda þess að
við uppfyllum markmið okkar í efnahags- og atvinnumálum.

Leikskólar – tungumálið er lykillinn að samfélaginu
Samfylkingin vill efla leikskóla sem fyrsta skólastigið, tryggja nægt framboð af
leikskólaplássum og halda gjaldtöku í lágmarki. Brúa verður bilið á milli fæðingarorlofs
og leikskóla, meðal annars með því að fjölga ungbarnadeildum, og ráðast í markvissar
aðgerðir til að bæta mönnun á leikskólastigi.
Tungumálið er lykillinn að samfélaginu og þess vegna er markviss íslenskukennsla
nauðsynleg til að tryggja jöfn tækifæri og táknmálskennsla fyrir börn sem hafa táknmál
að móðurmáli. Stuðningur við máltöku og íslenskufærni á að hefjast af krafti í leikskóla
og bjóða þarf upp á markvissa málörvun fyrir börn með íslensku sem annað mál.
Leikskólar verða einnig að hafa bolmagn til snemmtæks stuðnings og sérkennslu.

40

Grunnskólar – byggjum traustan grunn
Í grunnskólanum viljum við byggja öllum Íslendingum traustan grunn. Öll getum við
lært en ekkert okkar er eins. Grunnskólanám á að veita öllum tækifæri til að finna og
rækta eigin styrkleika. Samfylkingin vill vinna gegn efnahags- og félagslegri
aðgreiningu innan grunskóla og á milli þeirra. Nám í grunnskóla á að vera að fullu
gjaldfrjálst, þar með talið námsgögn, og stuðningur við heimanám hluti af
skóladeginum.
Aðstoða verður alla nemendur við að afla sér undirstöðuþekkingar og færni í lestri,
stærðfræði og náttúrufræði og leggja áherslu á raungreinar, forritun og tölvufærni, auk
verk- og tæknináms sem miðar að því að örva enn frekar skapandi og gagnrýna
hugsun. Grunnskólinn þarf að bjóða fjölbreytt verkefni sem að samþætta ólíkar
námsgreinar svo hver og einn fái tækifæri til að nýta sína styrkleika Mikilvægt er að
bjóða holla fæðu í grunnskólum og flétta hreyfingu saman við daglegt heilsueflandi
skólastarf.
Við viljum efla samstarf grunn- og framhaldsskóla um stuðning við nemendur og öfluga
námsráðgjöf til að draga úr brottfalli á framhaldsskólastiginu. Sálfræðiþjónustu þarf að
efla innan grunnskóla. Loks er brýnt að bæta starfsumhverfi og kjör kennara og annars
starfsfólks í skólum og styðja við markvissa skólaþróun og rannsóknir svo grunnskólar
landsins uppfylli hlutverk sitt sem best.
Nemendur með annað móðurmál en íslensku eiga að fá markvissa íslenskukennslu á
skólatíma sér að kostnaðarlausu en jafnframt tækifæri til að verja auknum tíma í
íslensku málumhverfi, svo sem með námskeiðum utan skólatíma og/eða sumarskóla.
Mikilvægt er að stuðla að aukinni þáttöku barna með annað móðurmál en íslensku í
frístundastarfi.

Öflugt íþrótta- og tómstundastarf
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Öll börn eiga að hafa möguleika á að stunda faglegt íþrótta- og tómstundastarf og
listnám óháð fjárhag foreldra þeirra. Skipulagt íþrótta- og tómstundastarf hefur víðtækt
forvarnargildi og stuðlar að betri líðan, jákvæðum samskiptum, sterkari sjálfsmynd og
auknum námsárangri. Við viljum þróa áfram og efla frístundastyrki og að staðið verði
við fyrirheit um sérstaka styrki til tekjulágra foreldra.
Samfylkingin vill gæta jafnræðis í fjárveitingum til íþróttastarfs stúlkna og drengja og
styðja við aðgerðir til að auka aðgengi minnihlutahópa að íþrótta- og tómstundastarfi.
Styrkja þarf ungmennafélög í sessi og stofna framkvæmdasjóð ungmenna til að
fjármagna verkefni sem ungt fólk stendur að.

Framhaldsskólar – menntun fyrir alla
Samfylkingin leggur áherslu á að efnalitlir nemendur hafi aðgang að styrkjum til að
geta

stundað

framhaldsskólanám

líkt

og

tíðkast

á

öðrum

Norðurlöndum.

Framhaldsskólar eiga að geta uppfyllt menntunarþörf í öllum landshlutum, hvort sem
er í bóknámi eða starfsnámi. Þó er æskilegt að framhaldsskólar marki sér sérstöðu
svo fjölbreytt framboð náms standi til boða. Samfylkingin boðar framsækna
atvinnustefnu fyrir Ísland sem er mikilvægt að taki til framboðs menntunar vítt og breitt
um landið.
Sjaldan hefur verið eins nauðsynlegt og nú að framhaldsskólar hafi svigrúm til að þróa
sí- og endurmenntun fyrir öll aldursskeið. Tækniframfarir samtímans kalla
sveigjanleika í framboði menntunar. Efla þarf stoðþjónustu á framhaldsskólastigi til að
minnka brottfall og tryggja framhaldsskólanemum náms- og starfsráðgjöf og aðgang
að sálfræðiþjónustu sér að kostnaðarlausu. Auka þarf samstarf framhaldsskóla og
sveitarfélaga um velferð nemenda. Bjóða skal upp á fyrsta flokks íslenskukennslu í
öllum framhaldsskólum.

Verk- og starfsnám – áhugi leiðir til velgengni
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Samfylkingin vill efla iðnnám, verkmenntun og starfsþjálfun. Þannig aukum við
sveigjanleika á vinnumarkaði og mætum sameiginlegum þörfum atvinnulífs og
atvinnuleitenda fyrir nýsköpun í takti við hraða tækniþróun.
Á meðal þróaðra landa er óvíða sem færri sækja iðn- og starfsnám en á Íslandi. Hluta
skýringarinnar er að finna í skorti á náms- og starfsfræðslu fyrir börn og unglinga enda
sýna rannsóknir að áhugi leiðir til velgengni á meðan óígrundað námsval er líklegra til
að valda brottfalli. Markviss náms- og starfsfræðsla á að vera hluti af námi efstu bekkja
grunnskóla og gera verður starfsmenntun og starfsþjálfun aðgengilegri.
Samfylkingin vill að boðið sé upp á starfstengda íslenskukennslu og unnið að því í
samstarfi við aðila vinnumarkaðarins að fólk af erlendum uppruna geti sótt sér
íslenskukennslu á vinnutíma án tekjutaps.

Háskólar

og

rannsóknir

–

aflvaki

félagslegs

hreyfanleika
Kraftmiklir háskólar eru lykillinn að því að skapa samfélag jöfnuðar og þekkingar á
Íslandi. Háskólamenntun er afl til félagslegs hreyfanleika. Bakgrunnur, fjárhagur og
félagsleg staða fólks á ekki að koma í veg fyrir að það afli sér menntunar. Efla þarf
fjárhagslegt stuðningskerfi námsmanna, húsnæðiskerfi og þjónustu við nemendur
innan háskólanna þannig að fjárhagur og félagsleg staða komi ekki í veg fyrir að fólk
sæki sér háskólamenntun.
Hátt menntastig þjóðarinnar er lykillinn að aukinni framleiðni og bættum lífskjörum til
lengri tíma. Grunnrannsóknirnar sem fara fram innan háskólanna eru gangvirki
nýsköpunar innan og utan háskólanna. Samfylkingin leggur áherslu á að opinber
fjárframlög á hvern háskólanema nái meðaltali Norðurlandanna þannig að fjármögnun
rannsóknarháskóla og annarra háskóla standist samanburð við alþjóðlega háskóla í
kennslu og rannsóknarstarfi. Við viljum að gerðar séu ríkar kröfur um framþróun í
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kennsluháttum og kennslumati íslenskra háskóla í takti við það sem best gerist í
heiminum.
Samfylkingin vill að ríkið styðji með markvissum hætti við uppbyggingu öflugra klasa
um land allt þar sem atvinnulíf og menntastofnanir mætast með gagnkvæmum
ávinningi. Til að þetta sé gert með sem árangursríkustum hætti er mikilvægt að móta
framsækna atvinnustefnu fyrir Ísland allt. Við viljum vinna áfram að uppbyggingu
Vísindaþorps í Vatnsmýrinni í víðtæku samstarfi ríkisins við Reykjavíkurborg,
Landspítala, háskóla, stúdentahreyfingar og þekkingarfyrirtæki. Vísindaþorpið hefur
þegar reynst mikil lyftistöng fyrir nýsköpunar- og þekkingariðnaðinn og framfaraskref
fyrir háskólastigið á Íslandi.
Samfylkingin vill tryggja Listaháskóla Íslands framtíðarhúsnæði sem allra fyrst, bæta
aðgengi að framhaldsnámi í listum og búa þannig um hnútana að skólagjöld við
Listaháskólann séu ekki hærri en skráningargjöld Háskóla Íslands.
Tryggja þarf að fólk af erlendum uppruna með háskólamenntun geti fengið menntun
sína metna á Íslandi en jafnframt að nemendum með annað móðurmál en íslensku
bjóðist fjölbreytt háskólanám á Íslandi.

Sí- og endurmenntun – uppfærum þekkinguna
Svo lengi lærir sem lifir. Áskorunum samtímans og framtíðarinnar verður eingöngu
mætt með þekkingaröflun. Vægi símenntunar verður sífellt meira og tryggja þarf
hindrunarlausan aðgang að henni, ekki síst fyrir fólk í atvinnuleit. Öll þurfum við að fá
tækifæri til að takast á við breytingar á starfi, hvort sem það er vegna
sjálfvirknivæðingar eða annarra breytinga sem hafa áhrif á starfsgrundvöll heilla
atvinnugreina. Gera verður fólki á vinnumarkaði kleift að uppfæra þekkingu sína og
skipta um starfssvið.
Samfylkingin leggur áherslu á að hið opinbera og samtök launafólks og
atvinnurekenda greini þörfina fyrir virk sí- og endurmenntunarúrræði til að mæta

44

breytingum á þeim störfum sem einstaklingum bjóðast og að launafólki bjóðist
endurgjaldslaus sí- og endurmenntun sem hluti af virkri atvinnuleit við missi atvinnu.
Stöðug sí- og endurmenntun á að vera hluti af starfskjörum launafólks á vinnumarkaði.
Að sama skapi er brýnt að raunfærni sé metin og að menntun innflytjenda fáist
viðurkennd og metin til launa á Íslandi.

Nám fatlaðs fólks – öll eiga rétt á námi á öllum
skólastigum
Öll eigum við rétt á að mennta okkur eins og kemur fram í Sáttmála Sameinuðu
þjóðana um málefni fatlaðs fólks. Á Íslandi á að vera jafnrétti til náms en þrátt fyrir að
jákvæð skref hafi verið stigin er enn mikið verk að vinna. Það eru ólíkar hindranir sem
mæta fólki með ólíka færni og hæfni. Með því að hanna og vinna að inngildandi
aðgengilegu skólakerfi á öllum skólastigum komumst við nær því markmiði að það sé
í raun jafnrétti til náms.
Samfylkingin leggur áherslu á að menntastofnanir fái fjármagn og faglegan stuðning
til þess að verða inngildandi og aðgengilegar. Einnig þarf að tryggja fötluðum
nemendum fullnægjandi aðstoð á skólatímum við allt sem viðkemur virkri þátttöku í
námi og almennu skólastarfi. Við viljum auka þekkingu kennara og kennaranema, með
menntun og endurmenntun, á inngildandi kennsluaðferðum og sérhæfni hvað varðar
fatlaða nemendur.
Viðhafa þarf samráð við fatlað fólk varðandi alla stefnumótun sem varðar þeirra líf og
fullorðnu fólki með þroskahömlun á að bjóðast fjölbreytt nám að loknu námi í
framhaldsskólum auk símenntunar, starfsþjálfunar og fullorðinsfræðslu.

Afkomuöryggi námsmanna
Samfylkingin vill efla hlutverk Menntasjóðs námsmanna sem félagslegs jöfnunarsjóðs
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og fyrirbyggja að styrkjakerfi lánasjóðsins gagnist fyrst og fremst þeim sem betur eru
settir á kostnað þeirra sem mest þurfa á styrk að halda. Sjóðurinn á fyrst og fremst að
vera styrktarsjóður í þágu námsmanna og styðja með sanngjörnum hætti við
nemendur hvort sem þeir læra á Íslandi eða erlendis. Þetta er lykilatriði til að byggja
megi upp kraftmikið þekkingarhagkerfi á Íslandi.
Samfylkingin

vill

að

sá

hluti

sem

er

lán

hafi

2

prósenta

vaxtaþak,

lágmarksnámsframvindukröfur verði 18 ECTS-einingar, alfarið verði fallið frá
hugmyndum um markaðsvexti á námslán og áfram byggt á tekjutengingu afborgana.
Frítekjumark námsmanna á að halda í við launaþróun í landinu og grunnframfærsla
námsmanna

að

miðast

við

100

prósent

af

grunnviðmiði

neysluviðmiða

velferðarráðuneytisins. Leiðrétta verður það ranglæti að námsfólki sé neitað um
áunninn rétt til atvinnuleysistrygginga í námshléum þrátt fyrir að tryggingagjald sé
innheimt af launum stúdenta eins og annarra.

Loftslag og umhverfi
Samfylkingin vill að lífskjarasókn Íslendinga byggi á sjálfbærri þróun, varfærinni
hagnýtingu auðlinda og vernd náttúru og líffræðilegs fjölbreytileika. Ísland á að skipa
sér í fremstu röð á alþjóðavettvangi sem grænt hagkerfi með áherslu á hreina náttúru
og sjálfbæran orkubúskap, en til að við getum dregið með markvissum hætti úr losun
gróðurhúsalofttegunda og orðið leiðandi í sjálfbærri þróun og grænni uppbyggingu þarf
hið opinbera að taka frumkvæði og vísa veginn.
Samfylkingin vill að farin verði leið réttlátra umskipta í glímunni við loftslagsvána eins
og alþjóðlega verkalýðshreyfingin hefur kallað eftir. Engin samfélagssátt næst um hröð
orkuskipti og aðrar breytingar á atvinnu- og lifnaðarháttum nema félagsleg sjónarmið
séu höfð að leiðarljósi og tryggt að kostnaður falli ekki á herðar tekjulægri hópa eða
íbúa í dreifðum byggðum umfram aðra.
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Náttúran á að njóta vafans
Varúðarreglan, um að náttúran skuli ætíð njóta vafans, á að vera óaðskiljanlegur hluti
af efnahags- og atvinnustefnu stjórnvalda og orkunýting að byggja á faglegum
sjónarmiðum og víðtæku samráði samkvæmt leikreglum rammaáætlunar.
Samfylkingin styður stofnun miðhálendisþjóðgarðs og vill að málið verði unnið í eins
og breiðri sátt og unnt er.
Aldrei skal borað eftir jarðefnaeldsneyti í íslenskri lögsögu. Slíkt gengur í berhögg við
framtíðarsýn jafnaðarmanna um jarðefnaeldsneytislaust samfélag.

Metnaðarfyllri loftslagsmarkmið
Samfylkingin vill að stefnt verði að minnst 60 prósent samdrætti í losun
gróðurhúsalofttegunda fyrir árið 2030, að Ísland verði kolefnishlutlaust árið 2040 og
bæði markmiðin fest í lög.
Skerpa þarf á sjálfstæði og aðhaldshlutverki loftslagsráðs gagnvart stjórnvöldum og
efla

stjórnsýsla

loftslagsmála

til

muna,

meðal

annars

með

miðlægri

ráðuneytisskrifstofu sem hefur fjárstyrk og mannafla til að sinna nauðsynlegri
greiningarvinnu, samhæfingu verkefna og eftirfylgni.

Hraðari orkuskipti
Til þess að unnt verði að ná þessum metnaðarfullu markmiðum í loftslagsmálum þarf
að ráðast í markvissar aðgerðir til að hraða orkuskiptum í samgöngum og iðnaði, á
sjó, landi og í innanlandsflugi.
Sanngjörn gjaldtaka á losun kolefnis verður mikilvægur liður í þessu en brýnt er að
slíkar skattbreytingar séu útfærðar í samráði við samtök launafólks, bitni ekki á

47

tekjulægri hópum og að heildaráhrif komi ekki ójafnt niður á fólki eftir því hvar á landinu
það býr.
Samfylkingin vill styðja við uppbyggingu rafhleðslustöðva um allt land með það fyrir
augum að nýskráningu bensín- og dísilbíla verði hætt frá og með árinu 2025. Samhliða
þessu þarf að styrkja flutnings- og dreifikerfi rafmagns svo að kerfið standi undir auknu
álagi.

Öflugri almenningssamgöngur
Rafbílavæðing dugar hins vegar skammt. Við þurfum ekki síður að draga með
markvissum hætti úr notkun einkabílsins með því að efla almenningssamgöngur og
þétta byggð. Þannig gerum við fólki auðveldara að lifa bíllausum lífsstíl eða láta að
minnsta kosti duga að eiga og reka ekki nema einn bíl.
Brýnt er að framkvæmdum vegna Borgarlínu á höfuðborgarsvæðinu og uppbyggingu
stofnleiða fyrir hjólreiðar verði flýtt eins og kostur er, sem og öðrum framkvæmdum í
samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins sem eru mannaflafrek og skila miklum
loftslagsávinningi. Þá er mikilvægt að styðja betur við landsbyggðarstrætó til að
auðvelda fólki að ferðast á milli landshluta með almenningssamgöngum.
Samfylkingin vill að stjórnvöld beiti sér af krafti fyrir því að rafmagns- og tvinnflugvélar
verði nýttar í innanlandsflugi og að mótuð verði metnaðarfull stefna um rafvæðingu
innanlandsflugs og annarra styttri flugferða.

Grænn fjárfestingarsjóður
Samfylkingin vill styðja við þróun loftslagslausna og græns hátækniiðnaðar og auka
vægi loftslagsvænnar atvinnuuppbyggingar á Íslandi.
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Þetta verður meðal annars gert með stofnun græns fjárfestingarsjóðs í eigu hins
opinbera sem leitar eftir samstarfi við einkafjárfesta og sveitarfélög, tekur mið af
aðgerðaáætlun stjórnvalda í loftslagsmálum og stefnu Vísinda- og tækniráðs í allri
sinni starfsemi og ýti undir góða stjórnarhætti í félögum sem hann fjárfestir í.

Ábyrg landnýting og hringrásarhagkerfi
Samfylkingin vill ráðast í kraftmikið átak í skógrækt, landgræðslu og endurheimt
votlendis, birkiskóga og kjarrlendis, meðal annars með auknum ríkisstuðningi við
landbótaverkefni frjálsra félagasamtaka.
Endurskoða þarf skattaumhverfi bújarða og styrkjakerfi landbúnaðar til að ýta undir
ábyrga landnýtingu og gera bændum kleift að einbeita sér í auknum mæli að
kolefnisbindingu, endurheimt votlendis og uppgræðslu á illa förnu landi.
Samfylkingin leggur áherslu á að raunverulegt hringrásarhagkerfi verði innleitt á Íslandi
og dregið verði með markvissum hætti úr sóun.
Vinna þarf að samræmdri upprunaflokkun sorps við fyrirtæki og heimili fyrir landið allt,
aukinni nýtingu lífræns úrgangs til landgræðslu og landbóta og endurvinnslu og
endurnýtingu

plastúrgangs.

Þá er löngu tímabært að komið verði skikkan á frárennslismál í öllum landshlutum.
Brýnt er að ríki og sveitarfélög fjárfesti af krafti í viðunandi skólphreinsun og dælingu
til að verja strendur Íslands og hafið kringum landið.

Ísland í samfélagi þjóðanna
Samfylkingin leggur áherslu á að Ísland beiti sér fyrir jöfnuði og mannréttindum um
allan heim og sé alltaf málsvari friðar, mannúðar, jafnréttis og lýðræðis. Sjaldan hefur
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verið jafn mikilvægt og nú að alþjóðasinnar snúi bökum saman, fylki sér um grunngildi
opins lýðræðisþjóðfélags og standi vörð það sem áunnist hefur í alþjóðasamvinnu frá
lokum síðari heimsstyrjaldar.
Samfylkingin er íslenskur stjórnmálaflokkur og starfar á Íslandi en hefur alþjóðlegan
hugmyndagrunn og tilheyrir alþjóðahreyfingu jafnaðarmanna.
Okkur sem búum í einu af ríkustu samfélögum jarðar ber siðferðileg skylda til að leggja
hlutfallslega meira af mörkum á alþjóðlegum vettvangi en fátækari ríkjum er unnt.
Ísland á að reka mannúðlega utanríkisstefnu sem miðar í senn að því að styrkja stöðu
Íslands á alþjóðavettvangi og leggja okkar að mörkum við úrlausn þeirra risavöxnu
áskorana sem heimsbyggðin stendur frammi fyrir.

Samfylkingin er Evrópuflokkur
Samfylkingin beitir sér fyrir kraftmikilli samvinnu Íslands við önnur lýðræðisríki, ekki
síst við nágranna okkar í Evrópu. Margar af mikilvægustu réttarbótum og umbótum
sem náðst hafa fram á lýðveldistímanum eru afsprengi Evrópusamvinnu. Samstarf
EFTA-ríkjanna við ESB hefur verið stórkostleg lyftistöng fyrir íslenskt atvinnulíf og
knúið fram nútímavæðingu stjórnsýslu og samkeppnislöggjafar.
Samfylkingin vill efla og dýpka þessa samvinnu og stefnir að fullri aðild að
Evrópusambandinu með upptöku evru að undangenginni þjóðaratkvæðagreiðslu.
Þangað til þessu markmiði er náð þurfa íslensk stjórnvöld að nýta með markvissari
hætti þau tækifæri sem felast í samstarfinu innan Evrópska efnahagssvæðisins, efla
hagsmunagæslu Íslands gagnvart Evrópusambandinu og bæta framkvæmd EESsamningsins.

Græn utanríkisstefna
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Loftslagsváin kallar á markvissa alþjóðasamvinnu. Þar eigum við Íslendingar að taka
frumkvæði og marka okkur græna utanríkisstefnu með áherslu á sjálfbæra þróun og
aðgerðir gegn loftslagsvánni.
Liður í þessu er að skipaður verði sendiherra loftslagsmála sem samhæfi stefnu og
skilaboð Íslands erlendis um loftslagsmál, stofnuð verði burðug umhverfis- og
loftslagsskrifstofa í utanríkisráðuneytinu og mörkuð stefna um græna fríverslun og
alþjóðaviðskipti með hliðsjón af loftslagsmarkmiðum Íslands.

Samstaða með kúguðum og jaðarsettum
Samfylkingin stendur með þjóðum sem þurfa að þola ólöglegt hernám og yfirgang
stórvelda og gerir kröfu um að reglur þjóðaréttar um friðsamleg samskipti þjóða séu
virtar í hvívetna. Ísland á alltaf að taka slaginn gegn mannréttindabrotum, styðja
réttindabaráttu viðkvæmra hópa á heimsvísu og taka forystu í baráttu gegn fordómum
og hvers kyns mismunun.

Gegn skaðlegri skattasamkeppni
Skaðleg skattasamkeppni og skattasniðganga alþjóðlegra stórfyrirtækja er áskorun
sem kallar á samstöðu og samvinnu ríkisstjórna um allan heim. Samfylkingin vill að
Ísland taki virkan þátt í slíkri vinnu, beiti rödd sinni gegn skattaundanskotum og
undirboðum og tali fyrir aukinni samræmingu skattlagningar fjármagns og fyrirtækja í
Evrópu.

Kraftmikil þróunarsamvinna
Við Íslendingar eigum að leggja ríkulega af mörkum í baráttunni gegn fátækt og
barnadauða á heimsvísu og aðstoða við efnahagslega og félagslega uppbyggingu í
fátækum ríkjum. Samfylkingin leggur áherslu á að framlög Íslands til þróunarsamvinnu
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nái viðmiðum SÞ um 0,7 prósent af vergum þjóðartekjum og verði sambærileg við það
sem gerist á hinum Norðurlöndunum.
Menntun, jafnréttismál, málefni barna og viðkvæmra hópa og heilbrigðismál eru allt
mikilvægir þættir þróunarsamvinnu sem Samfylkingin áherslu á að Ísland taki virkan
þátt í. Leggja þarf sérstaka áherslu á að efla konur til menntunar, atvinnu og sjálfstæðis
um allan heim og verja rétt þeirra yfir eigin líkama.

Menning og listir
Menning og listir eru allt í senn vaxandi atvinnugrein, aflvaki nýsköpunar, undirstaða
lífsgæða og uppspretta fyrir samkennd þeirra sem landið byggja. Kröftugt
menningarlíf er spegill fyrir samfélagið og lifandi vettvangur þar sem tekist er á við
samtímann. Í lýðræðisþjóðfélagi gegnir menningin því lykilhlutverki að hlúa að frjálsri
hugsun, víðsýni og umburðarlyndi. Þess vegna er brýnt að öllum sé tryggður réttur til
virkrar menningarþátttöku á eigin forsendum. Framlag lista til samfélagsins verður
ekki metið til fjár í sjálfu sér og listsköpun ein og sér er fullgild atvinnugrein. Hitt hefur
margoft sýnt sig, að listamenn eiga ómetanlegan hlut í þeirri miklu landkynningu sem
orðið hefur til þess að gera Ísland að einu helsta ferðamannalandi Evrópu og vitund
um mikilvægi listarinnar fer vaxandi alls staðar í atvinnulífinu. Mikilvægt er að auka
aðgang að menningararfi okkar með því að efla söfn víða um land, jafnt þau sem
halda til haga listaverkum og skriflegum heimildum sem hin sem sýna forna
atvinnuhætti og verklag.
Fjölskrúðugt lista- og menningarlíf er einn helsti styrkur íslensks samfélags.
Skapandi greinar eru mikilvæg burðargrein í íslensku atvinnulífi og ljóst að þeim
fylgja ört vaxandi útflutningstekjur.
Samfylkingin leggur áherslu á að:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

treysta sjálfstæði Ríkisútvarpsins með föstum tekjustofni sem rennur óskiptur
til stofnunarinnar.
Listaháskóli Íslands komist í eitt húsnæði.
styrkja stöðu íslenskrar tungu í stafrænum heimi.
efla samkeppnissjóði í menningu og listum og fjölga varanlega starfslaunum til
listafólks.
treysta grundvöll kynningarmiðstöðva allra listgreina og hönnunar.
treysta í sessi menningarsamninga landshlutanna.
afnema virðisaukaskatt af bókum og halda áfram að styrkja bókaútgáfu í
landinu.
Efla tónlistarlífið, meðal annars með því að gera öllum greinum tónlistar kleift
að nýta tónlistarhúsið Hörpu og koma á legg þjóðaróperu á Íslandi.
Hækka hlutfall endurgreiðslu kostnaðar vegna kvikmyndagerðar
efla starfsemi safna víða um land
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