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Unnin verði heildstæð tímasett og fjármögnuð aðgerðaáætlun í þágu barna og ungmenna sem
tryggir velferð þeirra og réttindi.
Foreldraorlof verði lengt í 18 mánuði þannig að öll börn fái notið fulls orlofs með foreldri óháð
fjölskyldugerð og þá taki leikskólinn við.
Sá tími sem foreldrar sem þurfa að dvelja langdvölum að heiman vegna þess að
fæðingaþjónusta býðst ekki í þeirra heimabyggð, bætist við rétt til fæðingarorlofs.
Fjölskyldum í vanda á að standa til boða sólarhringsþjónusta og stuðningur eftir þörfum og
óskum hvers og eins.
Unnin verði heildstæð aðgerðaáætlun í þágu aldraðra sem tryggir aldursvænt samfélag og að
mannréttindi aldraðra séu virt í hvívetna.
Örorkubætur eiga að vera á pari við lágmarkslaun.
Dregið verði verulega úr tekjutengingu almannatrygginga vegna greiðslna frá lífeyrissjóðum og
annarra tekna.
Boðið verði upp á sveigjanleg starfslok og störf fyrir eldri borgara.
Óskertur ellilífeyrir almannatrygginga verði aldrei lægri en lágmarkslaun.
Dregið verði verulega úr tekjutengingu lífeyrisgreiðslna almannatrygginga.
Málefni aldraðra verði samþætt í einn farveg hvort sem þau eru á ábyrgð ríkis eða sveitarfélaga.
Heimahjúkrun og endurhæfing aldraðra verði efld til muna og samþætt félaglegri
heimaþjónustu til að auka val, bæta gæði og draga úr þörfum fyrir hjúkrunarrými.
Áfram verði unnið að styrkingu íslenska lífeyriskerfisins sem byggir á sjóðssöfnun í
samtryggingarsjóði, gegnumstreymi almannatrygginga og séreignarsparnaði.
Afnema skerðingar vegna tímabundinna og hlutastarfa lífeyrisþega.
Samfylkingin vil að sett verði fram lágmarks framfærsluviðmið og að fjárhagsaðstoð
sveitarfélaganna til framfærslu fylgi þeim framfærsluviðmiðum.
Jafnaðarfólk vill að ráðist sé í löngu tímabærar aðgerðir til að aðstoða tekjulágt fólk við fyrstu
kaup á húsnæði og tryggja betur húsnæðisöryggi viðkvæmra hópa með markvissum aðgerðum.
Samfylkingin leggur áherslu á að koma ungu fólki og viðkvæmum hópum til aðstoðar við fyrstu
kaup sem og leiðir til endurfjármögnunar svo tryggja megi húsnæðisöryggi fjölskyldna í vanda.
Samfylkingin vill að stjórnvöld komi að uppbyggingu í það minnsta 5.000 leiguíbúða á næstu
árum til að koma fótunum undir leigumarkað sem er rekinn án hagnaðarsjónarmiða.
Að skyldur verði settar á sveitarfélög þegar kemur að félagslegu húsnæði með það að markmiði
að jafna byrðar þeirra og fjölga félagslegum íbúðum.
Byggð verði fjölbreytt búsetuúrræði fyrir ungt fólk sem þarfnast hjúkrunar- og/eða
sólarhringsþjónustu. Þessum yngri hópi verði gert kleift að fá búsetu með stuðningi sem hentar
aldri og þjónustuþörfum
Lögum um NPA fylgi nægjanlegt fjármagn sem geri sveitarfélögum kleift að uppfylla lögbundnar
skyldur sínar.
Að húsnæðis- og vaxtabætur verði hækkaðar í samræmi við launaþróun og skerðingar
minnkaðar.
Byggingarreglugerðin verði einfölduð og samræmd við reglugerðir annars staðar á
Norðurlöndum til að hraða uppbyggingu.
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Opinberar heimasíður ríkis og sveitarfélaga verði auðlesanlegar og aðgengilegar fólki sem ekki
hafa íslensku að móðurmáli.
Aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu allan sólarhringinn verði tryggt .
Tryggja öflugt sjálfstætt eftirlit með opinberri og útvistaðri þjónustu og með því að gæði
velferðarþjónustunnar séu eins og best verði á kosið.
Við viljum að þolendum heimilisofbeldis standi til boða sólarhringsþjónusta um allt land.
Að farið verði í stórsókn gegn kynferðislegu ofbeldi.
Að fjármunum verði varið til að berjast gegn mansali, vændi, nauðungarvinnu og brotastarfsemi
á vinnumarkið.
Börn alist upp í heilsueflandi samfélagi og auðvelda þarf heilsusamlegt val.
Samfylkingin mun vinna markvisst gegn öllu ofbeldi gegn börnum: líkamlegu, andlegu og
kynferðislegu ofbeldi, einelti og vanrækslu. Leggja skal ríkari áherslu á barnavernd,
fjölskylduráðgjöf, ofbeldisvarnir og aðstoð við þolendur, aðstandendur og gerendur.
Við örorkumat verði horft til möguleika og getu fólks en ekki til sjúkdómsgreiningar og
færniskerðingar, samhliða því að tryggð verði atvinnuúrræði við hæfi fyrir þá þau sem metin eru
með takmarkaða starfsgetu.
Efla túlkaþjónustu til að tryggja öllum virka þátttöku í samfélaginu
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Það er mikilvægt að stíga afgerandi skref til að efla vellíðan barna í íslensku samfélagi.
Stuðla þarf að geðheilbrigði í menntastofnunum landsins, meðal annars með því að tryggja
aðgengi nemenda að sálfræðingum, félagsráðgjöfum og öðrum sérmenntuðum starfsmönnum á
öllum skólastigum.
Tryggja að allir nemendur af erlendum uppruna fái fyrsta flokks íslenskukennslu, frá leikskóla
upp í háskóla, um leið og þeim er veitt sem best aðstoð við móðurmálskennslu
Að brúa bilið á milli fæðingarorlofs og leikskóla með því að fjölga ungbarnadeildum á
leikskólum.
Að málörvun og málefling verði forgangsverkefni í leik- og grunnskólum landsins,
Að grunnskólanám sé að fullu gjaldfrjálst, þar með talin námsgögn
Að nemendur með annað móðurmál en íslensku fái markvissa íslenskukennslu þeim að
kostnaðarlausu sem fléttað er inn í skóladaginn,
Að framleitt verði vandað námsefni í íslensku fyrir alla aldurshópa nemenda með íslensku sem
annað mál og námsefni í öðrum námsgreinum aðlagað,
Að öll börn og ungmenni eigi möguleika á að stunda faglegt íþrótta- og tómstundastarf, og hafi
aðgang að gjaldfrjálsu listnámi á grunnskólastigi,
Efnalitlir nemendur hafi aðgang að styrkjum til að geta stundað framhaldsskólanám, líkt og
tíðkast á öðrum Norðurlöndum,
Að boðið verði upp á íslensku sem annað mál í öllum framhaldsskólum (sem áfanga eða
námsgrein) og auka þannig valmöguleika nemenda með íslensku sem annað mál,
Erlendar námsgráður verði metnar til launa og inn í annað nám á Íslandi,
Unnið verði að því í samstarfi við aðila vinnumarkaðarins að fólk af erlendum uppruna geti sótt
sér íslenskukennslu á vinnutíma án tekjutaps.
Leitað verði leiða til að tryggja að skólagjöld við Listaháskóla Íslands verði ekki hærri en
skráningargjöld Háskóla Íslands
Menntasjóður námsmanna: sá hluti sem er lán hafi 2% vaxtaþak og að alfarið verði fallið frá
áætlunum um markaðsvexti á námslán,
Skilyrði um lánshæfi stúdenta verði endurskoðuð með tilliti til jafnréttis til náms,
Frítekjumark námsmanna hækki í samræmi við launaþróun
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Grunnframfærsla námsmanna miðist við 100% af grunnviðmiði neysluviðmiða
félagsmálaráðuneytisins og hún haldi í við launaþróun
Lágmarks námsframvindu kröfur verði 18 ECTS einingar
Fólki á vinnumarkaði bjóðist endurgjaldslaus sí- og endurmenntun sem hluti af virkri atvinnuleit
við missi atvinnu
Íþrótta og tómstundastarf: sett verði skilyrði fyrir opinberum styrkjum til íþróttafélaga að gætt
verði að jafnræðis í fjárveitingum til íþróttastarfs stúlkna og drengja,
Stofnaður verði framkvæmdarsjóður ungmenna sem fjármagna skuli verkefni sem ungt fólk
stendur að og leiðir.
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Sátt um sjávarútveg með árlegri innköllun og útboði á takmörkuðum hluta aflaheimilda.
Útgerðir sem vilja auka við eða halda óskertum aflaheimildum þurfi framvegis að bjóða í þá
árlegu hlutdeild fiskveiðiauðlindarinnar sem efnt verður til útboðs um
Hækkun atvinnuleysisbóta og sátt á vinnumarkaði þar sem m.a. verði snúið frá þeirri þróun að
stöðugt fleiri launamenn þurfi að sætta sig við verktakagreiðslur í stað launa,
Nýtingarleyfi auðlinda í þjóðareigu verði veitt á jafnræðisgrundvelli gegn fullu gjaldi. Einfaldasta
leiðin til þess eru árleg útboð hinna takmörkuðu gæða. Veiðileyfagjald útgerðarinnar verði aflað
með innköllun og útboði á hóflegum hluta árlegra aflaheimilda
Fyrir allt fé almennings sem lagt er í fyrirtæki á markaði skal koma hlutur í viðkomandi fyrirtæki
Að öllum þeim sem þurfa að reiða sig á greiðslur frá hinu opinbera, sér til framfærslu, verði
tryggð mannsæmandi afkoma
Barnabætur verði auknar og greiðist fólki með millitekjur ekki síður en lágtekjufólki.
Sveitarfélög fái hlutdeild í fjármagnstekjum.
Ríkið aðstoði við að koma á fót vinnusetrum á þéttbýlisstöðum í samvinnu við sveitarfélög og
fyrirtæki, með aðstöðu fyrir fjarvinnu ýmissa ríkisstofnana og fyrirtækja. Ríkið greiði fyrir
vinnusetrin sem hluta af byggðastyrkjum
Lagt skal skýrt bann við flutningi fjármagns í skattaskjól og sett ströng viðurlög við því.
Stemma verði stigu við möguleikum einstaklinga sem leika þann leik að stofna fyrirtæki, mjólka
þau, keyra í þrot og hefja reksturinn að nýju á nýrri kennitölu
Lagður verði á þrepaskiptur ofureignaskattur
Skattlausar grunntekjur – grunnframfærsla
Í stað árlegs niðurskurðar samkvæmt „hagræðingarkröfu“ verði gerð úttekt á rekstri
ríkisstofnana á 5 ára fresti þar sem laga- og regluumhverfi, rekstur og framkvæmd laga og
reglna er viðkomandi stofnun fer með verði gaumgæfður til að hámarka skilvirkni og árangur.
Persónufrádráttur verður látinn fylgja launavísitölu til að tryggja að skattbyrði sé óbreytt á milli
ára
Sama skattaprósenta á vinnuframlag og fjármagn þó þannig að almenningur sé hvattur til
ráðdeildar með fjárfestingu í atvinnulífi með skattfrjálsum fjármagnstekjum og persónufrádrætti
sem hvetur til sparnaðar
Fjármagnstekjur lífeyrisþega sem viðhalda raunvirði eigna þeirra komi ekki til frádráttar
framlögum hins opinbera til þeirra.
Ríkisvaldið veiti aukna fjármuni til vöruþróunar og nýsköpunar, til tækniframfara, styðji við
menningu og önnur skapandi verkefni
Almenningur eigi kost á greiðslumiðlun sér að kostnaðarlausu hvort sem hún fer fram á vegum
viðskiptabanka eða seðlabanka
Starfsemi smálánafyrirtækja verði bönnuð og sett þak á leyfilega vexti hjá öllum
fjármálafyrirtækjum
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Tryggja verður aðgengi að fjármagni, svo sem í gegnum erlenda og innlenda rannsóknarsjóði
með því að styrkja umsóknarskrif.
Markvissari skref tekin í átt að styttingu vinnuvikunnar án þess að það komi niður á afkomu
fjölskyldna. Stytting vinnuvikunnar er dæmi um vinnumarkaðsmál sem stuðlar að því að minnka
losun gróðurhúsalofttegunda.
Að barist verði markvisst gegn gerviverktöku á íslenskum vinnumarkaði.
Markvisst verði unnið gegn félagslegum undirboðum og brotastarfsemi á vinnumarkaði, m.a.
með lagabreytingum og auknu fjármagni.
Unnið verði að Vinnuverndarstefnu fyrir Ísland og framkvæmdaráætlunar á grundvelli hennar
sem stutt er nægu fjármagni.
Eftirlit á vinnumarkaði verði styrkt og gert sjálfstætt m.a. til þess að vinna markvisst gegn
félagslegum undirboðum og brotastarfsemi á vinnumarkaði og tryggja framkvæmd
framkvæmdaráætlunar um vinnuvernd.
Atvinnuleysisbætur verði hækkaðar.
Tryggja réttindi einyrkja, m.a. m.t.t. bótaréttar
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ESB: efna til þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhaldandi samningaviðræður um mögulega aðild. /
Samfylkingin vill taka upp aðildarviðræður við Evrópusambandið á nýjan leik og halda
þjóðaratkvæðagreiðslu um aðild þegar aðildarsamningur liggur fyrir
Framlög Íslands til þróunarsamvinnu nái viðmiðum SÞ um 0,7% af vergum þjóðartekjum á næsta
kjörtímabili
Ísland verði leiðtogi í umhverfismálum á alþjóðavettvangi. Loftslagsmál verði forgangsmál í
samskiptum við Evrópusambandið, m.a. á vettvangi EES, og í öðru alþjóðasamstarfi. Stjórnvöld
tali fyrir öflugum aðgerðum og viðsnúningi vegna loftslagsmála og umhverfismála, fyrst og
fremst með því að sýna árangur á heimavelli.
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Lýst verði yfir neyðarástandi í loftslagsmálum, og gripið til þessara aðgerða:
Dregið verði úr losun um a.m.k. 55% á tímabilinu til loka árs 2030 (miðað við losun 2005).
Markmiðið verði bundið í lög.
Varið verði a.m.k 2,5% af vergri landsframleiðslu til loftslagsaðgerða.
Ákveðin verði og færð í lög tímasett og magnbundin áætlun um samdrátt
gróðurhúsalofttegunda í samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar og innlend markmið, í
samræmi við lið 2.
Græn fjárlög og grænt hagkerfi. Sjálfbærni og grænar áherslur verði færð inn í fjárlagagerðina[2]
og við fjárhagsáætlunargerð ríkis og sveitarstjórna. Íslendingar setji sér það markmið á að verða
grænt velsældarhagkerfi með áherslu á hringrásarhagkerfið. Breytingar verði skoðaðar á
hagvaxtarlíkani og aðrir þættir teknir inn. Þá verði teknar upp fleiri grænar vottanir og ívilnanir
fyrir fyrirtæki á sviði grænna lausna.
Komið verði á sérstöku ráðuneyti loftslagsráðherra – sem sér um að framfylgja verkefnum þvert
á ráðuneyti. Eftirlitstofnanir á þessu svið verði styrktar og gerðar sjálfstæðar. Það endurspeglist
á Alþingi með skipan tímabundinnar fastanefndar sem fjalli sérstaklega um loftslagsmál.
Sveitarstjórnir styrki áherslur á sviði loftslagsmála í stjórnkerfi sínu með svipuðum hætti.
Stjórnsýsla loftslagsmála, sem nú er í uppnámi, verði gerð öflug og skilvirk.
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Opinberar áætlanir verði loftslagsmetnar. Loftslagsmat fylgi öllum stjórnarfrumvörpum á
Alþingi.
Tímasett útfösun jarðefnaeldsneytis – endanlega út 2030. Nýtum þá meðgjöf sem land og þjóð
hafa með endurnýjanlegum orkugjöfum og jarðvarma. Flýta þarf uppbyggingu á dreifikerfi
rafmagns um allt land í sátt við samfélag og náttúru. Markviss markmið ár frá ári verði sett um
þessa umbreytingu í samræmi við aðgerðaáætlunina, og samráð haft um hana við samtök
atvinnurekenda og almannasamtök. Stefnt skal að því að þessum aðgerðum ljúki árið 2030 og
að þá verði jarðefnaeldsneyti ekki lengur nýtt á Íslandi nema í undantekningartilvikum.
Til að hraða orkuskiptum í vegasamgöngum verði stóraukið opinbert fjármagn til uppbyggingar
rafhleðslustöðva um landið og við heimili. Ríki og sveitarfélög þurfa að huga að einfalda ferli við
skipulag, leyfisveitingar og eftirlit til að hægja ekki á ferlinu.
Hafnar verði sérstakar rannsóknir um súrnun sjávar og áhrif hennar á lífríki í hafinu umhverfis
landið. Íhugað verði hvort hægt er að efla rannsóknir og undirbúning aðgerða með alþjóðlegri
samvinnu strandríkja.
Nýskráningum á bensín- og díselbílum hætt sem fyrst. Núverandi áætlun ríkisstjórnarinnar
miðast við 2030 sem er of seint. Nú þegar þarf að aðstoða almenning við að velja rafmagnsbíl í
stað bensín- eða dísilbíls, einkum á eftirmarkaði.
Hækkun kolefnisgjalds. Sjónarmiðið hér er að sá sem mengar borgar. Á meðan breytingin
stendur yfir með útfösun jarðefnaeldsneytis þarf að leggja á hátt kolefnisgjald, einkum á
atvinnugreinar sem standa fyrir utan ETS-kerfið, en jafnframt á notkun bíla.
Stórfellt átak við endurheimt votlendis, ræktun og bindingu í jörðu. Þessar leiðir geta skilað
árangri á tiltölulega skömmum tíma, þótt ólíklegt sé að nokkur þeirra geti komið í stað beins
samdráttar í losun. Lagalegar flækjur sem kunna að standa þessum verkefnum í vegi verði
einfaldaðar.
Opinberar fjárfestingar við hágæðaalmenningssamgöngur. Fjármögnun almenningssamgangna
um allt land verði tryggð.
Aukið fjármagn renni til rannsókna og þróunar. Þak verði afnumið á endurgreiðslum til
fyrirtækja vegna rannsókna og þróunar sem leiða til grænna lausna og rannsóknarsjóðir hins
opinbera á þessu sviði efldir.
Lífrænni matvælaframleiðslu verði gert hærra undir höfði – með aukinni áherslu á ræktun
grænmetis og ávaxta. Hér þarf að huga að ívilnunum og opinberum styrkjum. Endurskoða þarf
búvörusamninga í tengslum við það.
Regluverk fyrir grænar fjárfestingar – regluverk verði sett um grænar fjárfestingar, græn
skuldabréf og eftirlitsheimildir í tengslum við það.
Sjálfbærir neytendur og þeir sem huga að kolefnisfótspori sínu fái betri opinberan stuðning og
umbun. Til þess verði skoðaðar ívilnanir í gegnum skattkerfi, samgöngustyrkir auknir og
útfærðar frekar hugmyndir á borð við „grænar ávísanir“. Verslanir bjóði í meira mæli
umbúðalausar vörur.
Matvæli verði merkt með kolefnisfótspori, og skattkerfinu beitt til að draga úr neyslu á
mengandi afurðum og hvetja til kaupa á afurðum sem menga minna.
Stöðvuð verði svartolíumengun frá skemmtiferðaskipum í íslenskum höfnum og á íslensku
hafsvæði, og komið upp aðstöðu til annarskonar orkuþjónustu við skipin.
Nýtt stjórnarskrárákvæði um umhverfisvernd og auðlindir í þjóðareigu í samræmi við tillögur
stjórnlagaráðs uppfært fyrir árið 2020 – ef ríkari verndar er þörf.
Þjóðgarður á Miðhálendinu
Öll nýting orkuauðlinda byggi á rammaáætlun – sé vafi fái náttúran að njóta vafans. Hertar
reglum um umhverfismöt í lögum um mat á áhrifum framkvæmda.
Samningar við stóriðju verulega endurskoðaðir þegar þeir losna– afsláttur af opinberum
gjöldum ekki í boði og verðmiði fyrir raforku breyttur. Hugað verði að losun starfsemi
sérstaklega.
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samhengi orðanna „ef ríkari verndar er þörf“ og óskar
skýringar á þessum punkti.

•
•
•
•

•
•

Sorpmál: Unnið verði að samræmdri upprunaflokkun sorps við fyrirtæki og heimili fyrir landið
allt.
Unnið verði að aukinni nýtingu lífræns úrgangs til landgræðslu og landbóta.
Plastúrgangur verði endurunninn og endurnýttur á landinu öllu.
Gert verði átak í að koma lagi á frárennslismál víða um land. Ríki og sveitarfélög taki höndum
saman um fjárfestingu í viðunandi skólphreinsun og dælingu til að verja strendur Íslands og
hafið kringum landið.
Jarðefnaeldsneyti í íslenskri lögsögu: Horfið verði frá öllum áformum um rannsóknir eða nýtingu
á jarðefnaeldsneyti í íslenskri lögsögu.
Skaðabótakröfur vegna umhverfistjóns sem þrotabú fyrirtækis hefur valdið eiga að hafa
forgangskröfur í búið á eftir launakröfum

Sérstakar bráðaaðgerðir vegna Covid-19

Við í Samfylkingunni – jafnaðarmannaflokki Íslands trúum því að með samstöðu og samtakamætti
almennings getum við sigrast á öllum áskorunum okkar daga. Á tímum heimsfaraldurs, atvinnuleysis og
eftirspurnarkreppu eru grunngildi og aðferðir jafnaðarmanna það leiðarljós sem almenningur á Íslandi getur
reitt sig á – og hið sama gildir í baráttunni við loftslagshamfarir á heimsvísu. Við vinnum stærstu sigrana
saman, ekki hvert í sínu horni.
Baráttan gegn Covid 19 hefur fyrst og fremst snúist um að vernda heilsu fólks. Baráttan hefur útheimt
miklar fórnir, áföllum í efnahagslífi heimsins og sett líf fólks úr skorðum. Á sama tíma hefur Covid dregið
fram það besta í íslensku samfélagi. Sýnt okkur að við berum öll ábyrgð gagnvart hvort öðru og að þegar við
stöndum saman erum við sterkust. Við jafnaðarmenn vitum að með fylgja líka tækifæri og það er verkefni
okkar að sjá til þess að allir menn hafi getu til að nýta sér nýju tækifærin. Þess vegna viljum við byggja
samfélagið sterkara og jafnara til framtíðar og við viljum gera það á sama hátt og við höfum tekist á við
kreppuna: saman. Við höfum sögulegt tækifæri til að láta hjólin rúlla á sama tíma og við leysum
samfélagsvandamálin sem kórónaáfallið hefur skýrt.
Umrótið sem nú ríkir vekur skiljanlega ugg og ótta í brjóstum fólks og í slíkum aðstæðum er sjaldan jafn
mikilvægt að gæta þess að óttinn stjórni ekki viðbrögðum okkar heldur framsýni og aðgerðum þar sem
jöfnuður og sjálfbærni er leiðarljós. Covid hefur líka sýnt okkur það að við viljum standa saman. Samstaðan
um sóttvarnir kom í veg fyrir að faraldurinn ógnaði heilsu fleiri og samstaðan getur líka komið okkur mun
líka koma okkur í gegnum efnahagslegar þrengingar ef við
Óvissa og óöryggi er Margir standa frammi fyrir því að missa vinnuna, skerða starfshlutfall eða fara í sóttkví.
Við slíkar aðstæður er lykilatriði að samfélagið grípi til skynsamlegra og réttlátra aðgerða, þar sem jöfnuður,
sjálfbærni og samfélagsleg ábyrgð eru höfð að leiðarljósi.
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Fólki á vinnumarkaði bjóðist endurgjaldslaus sí- og endurmenntun sem hluti af virkri atvinnuleit
við missi atvinnu
Mikilvægt er að styðja við vöruþróun innlendra framleiðslugreina sem keppa við innflutning svo
vinna megi á þeim óhagstæða gjaldeyrisjöfnuði sem fylgt hefur samdrættinum í kjölfar
veirufaraldursins
Sátt um sjávarútveg með árlegri innköllun og útboði á takmörkuðum hluta aflaheimilda.
Útgerðir sem vilja auka við eða halda óskertum aflaheimildum þurfi framvegis að bjóða í þá
árlegu hlutdeild fiskveiðiauðlindarinnar sem efnt verður til útboðs um
Hækkun atvinnuleysisbóta og sátt á vinnumarkaði þar sem m.a. verði snúið frá þeirri þróun að
stöðugt fleiri launamenn þurfi að sætta sig við verktakagreiðslur í stað launa,
Að öllum þeim sem þurfa að reiða sig á greiðslur frá hinu opinbera, sér til framfærslu, verði
tryggð mannsæmandi afkoma
Að tryggt verði að þeim sem eiga á hættu að missa eigin húsnæði í kjölfar veirufaraldurinn verði
gert kleift að búa þar áfram
barnabætur verði auknar og greiðist fólki með millitekjur ekki síður en lágtekjufólki.
Fyrir allt fé almennings sem lagt er í fyrirtæki á markaði skal koma hlutur í viðkomandi fyrirtæki
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