
ÞJÓÐMÁL hausthefti 2015  13

Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík má muna fífil 
sinn fegurri. Varla er djúpt í árinni tekið þegar 
því er haldið fram að sterkt vígi sé fyrir löngu 
fallið. Vonir um endurreisn í sveitarstjórnarkosn-
ingunum vorið 2014 urðu að engu. Sjálfstæðis-
flokkinn vantaði rúmlega 12.100 atkvæði til 
ná meðalfylgi flokksins í borgarstjórn 1974 til 
2010.1 Þetta jafngildir öllum atkvæðum Fram-
sóknarflokksins og Vinstri grænna og helmingi 
atkvæða Pírata.
1  Vert er að benda á að kjörsókn var aðeins 62,7% árið 
2014 en 73,4% fjórum áður áður. Ef kjörsókn í síðustu 
borgarstjórnarkosningunum hefði verið sú sama og 
2010, hefði Sjálfstæðisflokkinn þurft að bæta við sig 
tæplega 18 þúsund atkvæðum til að ná meðalfylgi og 
um 8.300 atkvæðum til að halda óbreyttu fylgi milli 
kosninga. Aðeins 14.031 borgarbúi greiddi flokknum 
hins vegar atkvæði.

Vonbrigði sjálfstæðismanna voru mikil enda 
flestir sannfærðir um að sóknarfærin væru mikil 
eftir fjögurra ára valdatíð Besta flokksins og 
Samfylkingarinnar undir stjórn Jóns Gnarr og 
Dags B. Eggertssonar.  Fjórum árum fyrr hafði 
Sjálfstæðisflokkurinn fengið verstu útreið í sögu 
borgarstjórnar með 33,6% atkvæða. Engum kom 
til hugar að fylgið kæmist neðar. Sjálfstæðis-
menn voru fullvissir um að botninum væri náð 
og leiðin því aðeins upp á við. Hið gagnstæða 
gerðist. Flokkurinn tapaði 23 af hverjum 100 
kjósendum og fékk 25,8% atkvæða.

Dráttarklár verður dragbítur 

Staðan í höfuðborginni endurspeglar ekki stöðu 
Sjálfstæðisflokksins í flestum öðrum sveitar-
félögum. Í kosningunum á síðasta ári styrkti 
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flokkurinn stöðu sína verulega og jók fylgið í 17 
sveitarfélögum:
•	 Í	átta	sveitarfélögum	fékk	flokkurinn	yfir	

helming atkvæða.

•	 Í	einu	sveitarfélagi	var	ekki	boðið	fram	gegn	
lista sjálfstæðismanna og var hann því 
sjálfkjörinn.

•	 Í	fimm	sveitarfélögum	var	Sjálfstæðis- 
flokkurinn með 40-50% atkvæða.

•	 Í	fimm	sveitarfélögum	var	fylgið	35-40%.	
Ólíkt því sem áður var þegar Reykjavík var 

líkt og dráttarklár fyrir Sjálfstæðisflokkinn 
um land allt er höfuðborgin orðin dragbítur. 
Án Reykjavíkur var fylgið í sveitarstjórnar-
kosningum 2014 töluvert yfir meðaltali síðustu 
fimm áratuga. Það er erfitt og jafnvel útilokað 
fyrir Sjálfstæðisflokkinn að ná aftur fyrri styrk 
á landsvísu án þess að styrkja stöðu sína í 
höfuðborginni. Flokkurinn þarf að auka fylgi 
sitt um a.m.k. þriðjung, að öðru óbreyttu. Í 

sögulegu samhengi væri slík fylgisaukning þó 
vart ásættanleg.

Frá 1962 hefur meðalfylgi Sjálfstæðisflokksins 
í borgarstjórnarkosningum verið 46,7% og mest 
var fylgið árið 1999 eða 60,4%. Í kosningum 
1962 til 2006 var fylgið 49,6% að meðaltali en í 
tvennum síðustu kosningum aðeins 29,6%. Frá 
2002 hefur Sjálfstæðisflokkurinn aldrei náð yfir 
45% kjósenda á sitt band og náði botninum á 
síðasta ári – 25,8%.

Sögulega hefur Sjálfstæðisflokkurinn alltaf 
notið meira fylgis í borgarstjórnarkosningum 
en í alþingiskosningum. Í heild hlaut flokkurinn 
25,1% atkvæða í báðum kjördæmum Reykja-
víkur í kosningum til Alþingis árið 2013. Í ljósi 
reynslunnar gátu reykvískir sjálfstæðismenn 
varla reiknað með öðru en að stuðningurinn í 
borgarstjórnarkosningunum yrði töluvert meiri. 
Þegar viðbætist umdeilt stjórn borgarinnar 
fjögur árin á undan, voru tækifærin til staðar. 

Arfleifð meirihluta meirihluta Samfylkingar 
og Besta flokksins/Bjartrar framtíðar er ekki 

Vestmannaeyjar 73,2%
Bolungarvík 61,7%
Garður 60,4%
Garðabær 58,8%
Hveragerði 58,5%
Rangárþing ytra 53,9%
Seltjarnarnes 52,6%
Árborg 51,0%
Mosfellsbær 48,7%
Grunarfjörður 47,8%
Snæfellsbær 46,1%
Grindavík 42,8%

Akranes 41,3%
Kópavogur 39,0%
Fjarðabyggð 37,4%
Hornafjörður 37,2%
Reykjanesbær 36,5%
Hafnarfjörður 35,8%
Skaftárhreppur 34,9%
Borgarbyggð 34,7%
Seyðisfjörður 34,0%
Rangárþing eystra 34,0%
Ísafjarðarbær 32,3%
Vogar 30,2%

Fjallabyggð 29,4%
Norðurþing 27,6%
Skagafjörður 26,7%
Akureyri 25,8%
Reykjavík 25,7%
Ölfus 25,2%
Dalvíkurbyggð 24,6%
Fljótsdalshérað 22,0%
Sandgerði 17,5%

í Vesturbyggð var D-listi 
sjálfkjörinn þar sem enginn bauð 
fram á móti meirihluta.

SveitarStjórnar-koSningar 2014:

Fylgi Sjálfstæðisflokksins í 34 sveitarfélögum
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glæsileg. Skuldir og skuldbindingar 
A-hluta borgarsjóðs hækkuðu um tæp 
84% að nafnvirði frá ársbyrjun 2010 til 
ársloka 2013 eða alls um 28 þúsund 
milljónir. Þetta þýðir að hver fjögurra 
manna fjölskylda í Reykjavík skuldaði 
liðlega 930 þúsund krónum meira í 
byrjun síðasta árs en skömmu áður en 
Jón Gnarr og Dagur B. Eggertsson tóku 
við lyklunum að Ráðhúsi borgarinnar. Á 
sama tíma jukust tekjur borgarsjóðs um 
þriðjung eða liðlega 20 þúsund milljónir. 
Þetta jafngildir tæpum 660 þúsund 
krónum á hverja fjölskyldu. 

Þrátt fyrir skuldasöfnun og hærri tekjur 
fengju borgarbúar ekki að njóta betri 
þjónustu og borgin virtist drabbast niður 
– varð skítugri.

Í könnun Capacent Gallup á viðhorfi 
íbúa sextán sveitarfélaga kom í ljós að 
Reykvíkingar voru almennt óánægðir 
með þjónustu borgarinnar. Höfuðborgin 
var í þriðja neðsta sæti þegar spurt er um 
þjónustuna í heild. 

Aðeins helmingur borgarbúa var 
ánægður með þjónustu grunnskóla. 
Reykjavík var á botninum við mat á 
þjónustu leikskóla. Reykjavíkurborg fékk 
„falleinkunn“ í þjónustu við eldri borgara 
og fatlaða - í langneðsta sæti.

Staðan í höfuðborginni fyrir kosningar var í 
fáum orðum þessi:

Skuldasöfnun, óánægja með þjónustu,  
hækkandi álögur og undarleg gæluverkefni. 
Í aðdraganda kosninga fær minnihluti vart 

betri sóknarfæri en vorið 2014.  

Úr sjö í fjóra
Þótt meirihluti Samfylkingar og Besta flokksins 
(með Bjarta framtíð sem arftaka síðarnefnda 
flokksins)  hafi ekki haldið velli í kosningunum, 
var niðurstaðan í heild viðunandi og raunar 
gleðileg fyrir Samfylkinguna. Í heild minnkaði 
fylgi meirihlutans um 6,3%-stig en Samfylkingin 
jók fylgi sitt um 67% og bætti við sig tveimur 
borgarfulltrúum. 

Afhroð Sjálfstæðisflokksins gerði sigur Sam-
fylkingarinnar örugglega enn sætari en ella.

Árangur Samfylkingarinnar í Reykjavík er  
einnig merkilegur í ljósi þess hve flokkurinn átti 
víða erfitt uppdráttar í sveitarstjórnarkosning-
unum. Í Hafnarfirði – gömlu höfuðvígi krata – 

hrundi flokkurinn. Fylgið minnkaði um liðlega 
helming, fór úr 40,9% árið 2010 í 20,2%. Árið 
2006 fékk Samfylkingin hreinan meirihluta í 
Hafnarfirði eða liðlega 56% atkvæða. Fylgishrun 
Samfylkingarinnar í Hafnarfirði á sér fáar 
hliðstæður í íslenskri stjórnmálasögu – það er 
helst fall Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík.

Í Kópavogi var ósigur Samfylkingarinnar litlu 
minni en í Hafnarfirði, þó hann hafi líklega ekki 
verið eins pólitískt sár. Flokkurinn missti 12%-
stig eða nær 43% fylgi á milli kosninga. 

Í Garðabæ og á Akranesi minnkaði fylgið einnig 
og jafnvel í Reykjanesbær tókst samfylkingum 
ekki að nýta sér alvarlega fjárhagsstöðu sveitar-
félagsins undir stjórn Sjálfstæðisflokksins. Þvert 
á móti. Samfylkingin missti nær nær fjórðung af 
fylgi sínu.

Fyrir hvað er staðið?

Margt bendir til þess að íbúasamsetning 
höfuðborgarinnar hafi þróast með þeim hætti 
á undanförnum árum að ólíklegt er að Sjálf-
stæðisflokkurinn nái aftur hreinum meirihluta í 
borgarstjórn á næstu árum. Leiða má líkur að 

Fylgi í Reykjavík skv. meðaltali kannana. Heimild: Gallup. 

Hlutfallsleg breyting á þriggja mánaða meðaltali frá 2007 og 2012 til 2015. 
Heimild: Gallup en útreikningar eru Þjóðmála.
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Píratar taka við keflinu af Sjálfstæðisflokknum
Sögulega hefur Sjálfstæðisflokkur-
inn staðið sterkt að vígi meðal yngri 
kjósenda og var eini flokkurinn 
sem gat gert tilkall til þess að vera 
kallaður fulltrúi unga fólksins. Árið 
2005 sögðust yfir 44% kjósenda á 
aldrinum 18 til 39 ára styðja Sjálf-
stæðisflokksins á landinu öllu. 
En nú er hún Snorrabúð stekkur. 
Yngri kjósendur eru hættir að fylgja 
Sjálfstæðisflokknum að máli. Píratar 
hafa tekið við keflinu. 

Samkvæmt þjóðarpúlsi Gallup í 
júlí nutu Píratar yfir 40% stuðnings 
meðal allra aldurshópa 21-35 ára og 
yfir 50% kjósenda á aldrinum 24-26 
ára eða 3,6-sinnum fleiri en sögðust 
styðja Sjálfstæðisflokkinn.  

Píratar hafa jafnt og þétt styrkt 
stöðu sína frá nóvember 2014. Í apríl 
mældist fylgi þeirra í heild rétt liðlega 
30%. Í ágúst var fylgi Pírata komið í 
35,9% en stuðningur við Sjálfstæð-
isflokkinn var aðeins 21,6% og hefur 
ekki verið minni frá hruni viðskipta-
bankanna 2008.

Sé miðað við niðurstöðu kosninga 
2013 hafa Píratar sjöfaldað fylgi sitt. 
Árangurinn liggur fyrst og síðast í góðri stöðu 
meðal yngri kjósenda. Fylgi Pírata er meira en 
Sjálfstæðisflokksins í öllum aldurshópum frá 
18 til 44 ára.

Hvar eru frelsismálin?
Saga Sjálfstæðisflokksins er mörkuð baráttu 
fyrir auknu frelsi einstaklingsins og hófsemd 
í skattlagningu. Undir forystu Ólafs Thors og 
Bjarna Benediktssonar [eldri] var horfið frá 
haftabúskap, sem átti sér enga hliðstæðu 
nema í ráðstjórnarríkjum kommúnista. 

Hægt og bítandi unnust frelsissigrar vegna 
einarðrar baráttu Sjálfstæðisflokksins – í litlum 
og stórum málum. Ungir sjálfstæðismenn 
fóru fremstir í flokki undir kjörorðinu Báknið 
burt. Einokun ríkisins á útvarps- og sjónvarps-
rekstri var afnumin eftir áralangar tilraunir. 
Sala á áfengum bjór var leyfð, einkareknum 
háskólum komið á fót, afgreiðslutími verslana 
gefinn frjáls, álögur á einstaklinga og fyrirtæki 

lækkaðar og skattkerfið einfaldað. Í hverju 
skrefi var reynt að bregða fæti fyrir frelsið. 
Í borgarstjórn töldu vinstri menn að betra 
væri að koma á fót sérstakri „neyðarverslun“ 
en leyfa fólki að kaupa í matinn þegar það 
hentaði því best. 

Kjósendur voru með það á hreinu fyrir hvað 
Sjálfstæðisflokkurinn stóð; takmörkuðum 
ríkisafskiptum, lágum sköttum og auknu frelsi 
einstaklinganna. Allt samtvinnaðist þetta í 
áherslu flokksins á fjárhagslegt sjálfstæði ein-
staklinganna, byggt var undir séreignastefnu 
og öflugt almannatryggingakerfi. 

Margt bendir til þess að hugmyndir kjós-
enda um Sjálfstæðisflokkinn séu ekki eins 
skýrar og áður. Og ekki hjálpar það þeim 
þegar þingflokkur sjálfstæðismanna ber ekki 
gæfu til þess að vera samstíga í litlu frelsismáli; 
afnámi einokunar ríkisins á smásölu áfengis.

Hér er því haldið fram að þetta sé ein helsta 
skýringin á því að ungt fólk er orðið afhuga 
Sjálfstæðisflokknum. 
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því að borgarasinnað fólk hafi á undan-
förnum árum fremur valið sér heimili í 
nágrannsveitarfélögum en í Reykjavík, 
af ástæðum sem eru augljósar. En 
óhagstæðari samsetning íbúanna skýrir 
ekki nema að litlum hluta slaka stöðu 
Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík og með 
engum hætti það afhroð sem flokkurinn 
beið í kosningum á liðnu ári. Þar vega 
aðrir þættir miklu þyngra.

Slagorð Sjálfstæðisflokksins í kosninga-
baráttunni gaf ekki til kynna að þar færi 
flokkur í stjórnarandstöðu – flokkur sem 
ætlaði að breyta um stefnu í málefnum 
borgarinnar; taka til í fjármálum, lækka 
álögur, byggja upp og tryggja greiðar 
samgöngur innan borgarinnar, marka 
skýra stefnu í skipulagsmálum og efla 
þjónustu við borgarbúa. Dásamlega 
Reykjavík gaf þvert á móti til kynna að í 
flestu væri allt í góðu lagi í borginni og 
að sjálfstæðismenn vilji halda áfram á 
sömu braut. 

Slagorð af þessu tagi hentar meiri-
hluta vel í kosningabaráttu.

Misheppnað slagorð skýrir auðvitað 
ekki niðurstöðu kosninganna en í því 
endurspeglast þau misvísandi skilaboð 
sem borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins 
og frambjóðendur hafa gefið kjósendum 
á undanförnum árum. Þeim hefur ekki tekist að 
koma fram sem ein heild og samhentur hópur 
með skýra og sameiginlega sýn á framtíðina. 
Þvert á móti hafa sjálfstæðismenn gengið 
fram sem sundraður hópur sem er sjálfum sér 
sundurþykkur. 

Í aðdraganda kosninganna 2014 áttu 
borgarbúar erfitt með að átta sig á fyrir hvað 
Sjálfstæðisflokkurinn stæði. Flugvöllurinn er 
eitt dæmi, samgöngur annað, skipulagsmál 
þriðja og skólamál fjórða. Borgarbúar áttu 
jafnvel erfitt með að skilja stefnu flokksins í 
fjármálum borgarsjóðs; eru sjálfstæðismenn að 
boða óbreyttar (jafnvel hærri) álögur á íbúa og 
hámarksútsvar? 

Með einhverjum ótrúlegum hætti hefur tekist 
að afmá mörkin milli Sjálfstæðisflokksins og 
vinstri flokkanna í höfuðborginni – skil sem 
kjósendur þekktu áður vel. 

Kjörorðið Dásamlega Reykjavík, undirstrikaði 
að ástæðulítið væri fyrir borgarbúa að skipta 
um meirihluta. 

Reykjavík - forsenda uppbyggingar

Þótt kastljósinu sé hér fyrst og fremst beint að 
stöðu Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík er rétt að 
styrkur flokksins í öðrum kjördæmum hefur 
verið í sögulegu lágmarki allt frá hruni viðskipta-
bankanna. En staðan virðist jafnt hlutfallslega 
og sögulega vera verri í höfuðborginni en í 
öðrum sveitarfélögum og kjördæmum. Auk 
þess vegur Reykjavík þungt á landsvísu enda 
búa þar liðlega 37% landsmanna. Það er því 
illmögulegt fyrir Sjálfstæðisflokkinn að endur-
heimta pólitískan styrk sinn, með 35-40% fylgi á 
landvísu, án þess að ná góðri fótfestu að nýju í 
höfuðborginni.

Endurreisn Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík 
hvílir fyrst og síðast á kjörnum fulltrúum flokks-
ins, jafnt í borgarstjórn og á Alþingi. Almennir 
flokksmenn verða að leggja hönd á plóg, en 
dugnaður þeirra og atorkusemi verður til lítils, 
ef borgarstjórnarfulltrúar og þingmenn, sinna 
ekki sínum verkefnum af festu; tala skýrt fyrir 
hugsjónum og eru samstíga í baráttunni.

Fylgi Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Hlutfallsleg breyting á þriggja mánaða 
meðaltali frá 2007 og 2012 til 2015. 

Heimild: Gallup en útreikningar eru Þjóðmála.
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Allir sem vilja sjá gera sér grein fyrir því að 
reykvískir sjálfstæðismenn þurfa að endurskoða 
hvernig þeir standa að verki. Hér verður engin 
töfralausn boðuð. En það krefst ekki mikillar 
innsýnar í starf sjálfstæðismanna í Reykjavík 
til að komast að því að innra starfið – í hverfa-
félögum og fulltrúaráði – er ekki sambærilegt 
við það sem var á árum áður. Innri togstreita og 
valdabarátta hefur ekki aðeins smitað starfið 
heldur dregið þróttinn úr því. 

Augljóst er að allir þessir aðilar þurfa 
að endurskoða hvernig staðið er að verki. 
Trúnaðarmenn flokksins verða að leita nýrra 
leiða í innra starfi og tryggja aðkomu almennra 
flokksmanna og áhrif þeirra. Þingmenn þurfa 
að leggja aukna rækt við borgarbúa og borgar-
fulltrúar verða að stíga í takt hver við annan um 
leið og þeir berjast fyrir hugsjónum sjálfstæðis-
stefnunnar – stunda pólitík og veita aðhald 
með harðri en málefnalegri stjórnarandstöðu 
við meirihluta vinstrimanna í borgarstjórn. Á því 
liðlega einu ári sem liðið er frá borgarstjórnar-

kosningum, hefur lítil farið fyrir stjórnarand-
stöðu flokksins a.m.k. opinberlega, þar hafa 
fulltrúar Framsóknarflokksins tekið forystuna. 

Hrun meðal unga fólksins

Fylgi Sjálfstæðisflokksins meðal yngri kjósenda 
hefur hrunið. Í Reykjavík segjast aðeins 13,1% 
kjósenda á aldrinum 18 til 24 ára styðja flokkinn 
og aðeins 6,3% í vesturhluta borgarinnar (póst-
númer 101-108). Staðan Sjálfstæðisflokksins er 
svipuð meðal þeirra sem eru á aldrinum 25-34 
ára og litlu betri hjá kjósendum 35-44 ára eða 
17,7%. 

Veik staða Sjálfstæðisflokksins meðal yngri 
kjósenda er alvarleg ekki síst þegar haft er 
í huga að um 52% kjósenda í Reykjavík eru 
yngri en 45 ára. Dræm kosningaþátttaka 
yngri kjósenda vegur lítillega upp lítið fylgi en 
breytir í engu þeirri tölfræðilegu staðreynd 
að Sjálfstæðisflokkurinn getur ekki gert sér 
vonir um að verða a.m.k. stærsti flokkurinn í 
höfuðborginni nema að ná verulegum árangri 
meðal yngri kjósenda. 

Með öðrum orðum: 
Stærsta verkefni Sjálfstæðisflokksins í 

Reykjavík (og raunar á landinu öllu) er að ná 
eyrum ungra kjósenda og stuðningi þeirra í 
kosningum. 

Sjálfstæðisflokkurinn á einnig í kvenna-
vandræðum, þótt hlutfallslega hafi dregið úr 
muninum á milli karla og kvenna. Ástæðan er 
að fylgi meðal karla hefur minnkað mun meira 
en meðal kvenna eða rúmlega helmingast 
frá árinu 2007. Samkvæmt Gallup var þriggja 
mánaða (maí til júlí 2015) meðalfylgi flokksins 
meðal reykvískra kvenna aðeins 18,5%. Árið 
2007 (júlí-september) studdu liðlega 36% 
kvenna Sjálfstæðisflokkinn.

Með hliðsjón af þessum köldu tölulegum 
staðreyndum verður vart komist að 
annarri niðurstöðu en að sjálfstæðismenn í 
höfuðborginni, verði að vinna skipulega að því 
að tryggja ungu fólki framgang í flokksstarfinu 
og tefla því fram í kosningum, jafnt til Alþingis 
og til borgarstjórnar. Hið sama á við um konur. 

Breytingar á framboðslistum duga skammt 
ef orðfærið breytist ekki, áherslurnar verða þær 
sömu, vinnubrögðin og skipulagið svipuð og á 
undanförnum árum. Karl, kona, ungur, gamall 
verður síðan aukaatriði þegar kjósendur skynja 
sannfæringarkraft frambjóðanda sem byggir á 
grunnhugsjón sjálfstæðisstefnunnar.

Allir sem vilja sjá gera sér grein fyrir því 
að reykvískir sjálfstæðismenn þurfa að 

endurskoða hvernig þeir standa að verki. 
Hér verður engin töfralausn boðuð. 
En það krefst ekki mikillar innsýnar í 

starf sjálfstæðismanna í Reykjavík til að 
komast að því að innra starfið – í hverfa-

félögum og fulltrúaráði – er ekki sam-
bærilegt við það sem var á árum áður. 
Innri togstreita og valdabarátta hefur 

ekki aðeins smitað starfið heldur dregið 
þróttinn úr því. 
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Orðfæri og lokuð eyru
Þjóðarframleiðsla, afnám gjaldeyrishafta, 
kaupmáttur launa, þjóðartekjur á mann, 
greiðslujöfnuður, framlegð, auðlegðarskattur, 
auðlindaskattur, ríkisreikningur, frumjöfnuður, 
greiðsluafkoma ríkissjóðs, vaxtamunur, skulda-
hlutfall, þorskígildisstuðlar, rammaáætlun, 
nýtingaráætlun, biðflokkur, náttúrupassi, 
vöruskiptajöfnuður, greiðslujöfnuður, fram-
leiðni, kerfisáhætta, A-hluti, B-hluti, C-hluti, 
samgönguáætlun, heilbrigðisáætlun, bótaréttur, 
greiðslumark og greiðsluþátttökukerfi .

Allt eru þetta dæmi um orð sem kjörum 
fulltrúum sjálfstæðismanna eru töm í munni og 
auðvitað er mikilvægt að þeir skilji hugtökin, 
kunni að meta mikilvægi þeirra og geti þar með 
tekið mikilvægar ákvarðanir. En um leið eru 
orðin lýsandi dæmi um orðfæri sem nær aldrei 
að fagna athygli kjósenda og ber fremur með 
sér teknókratíska hugsun, en leiftrandi hug-
sjónir um frelsi einstaklingsins, þar sem valfrelsi 
er grunnstefið.

Nokkrar tillögur

Fyrr á þessu ári átti ég þess kost að hitta 
forystufólk Sjálfstæðisflokksins í nokkrum  
sveitarfélögum. Í samtölum mínum við öfluga 
samherja reyndi ég að draga upp raunsanna 
mynd af stöðu flokksins í einstökum kjör-
dæmum og á landinu í heild. En um leið setti ég 
fram lista yfir þau mál sem Sjálfstæðisflokkur-
inn á að setja á oddinn á komandi misserum 
og árum. Í raun eru þetta einfaldar tillögur um 

hvernig við sjálfstæðismenn eigum að nálgast 
kjósendur, jafnt ungt fólk og þá sem eldri eru:

•	 Við	þurfum	að	leggja	grunn	að	því	að	ungt	
fólk eigi a.m.k. ekki síðri tækifæri til að 
eignast eigið húsnæði en foreldrar þeirra, 
afar og ömmur. Við eigum að reisa raunveru-
lega skjaldborg um séreignastefnuna þannig 
að fólk eigi raunverulegt val um hvort það 
vill eiga eða leigja þak yfir höfuðið. 

•	 Við	verðum	að	skera	upp	lánakerfi	náms-
manna og tryggja að námslán verði ungu 
fólki ekki fjötur um fót að námi loknu og 
komi í veg fyrir að það eigi möguleika á að 
eignast eigið húsnæði og öðlast fjárhagslegt 
sjálfstæði. 

•	 Við	eigum	að	gera	það	aftur	eftirsóknarvert	
að stofna og eiga fyrirtæki – setja sjálfstæða 
atvinnurekandann aftur á sinn stall. Þannig 
á að hætta að refsa framtaksmönnum fyrir 
að ná árangri í rekstri, einfalda regluverk og 
standa að nýju vörð um samkeppni. 

•	 Við	verðum	að	opna	alla	stjórnsýslu	hins	
opinbera þannig að almenningur geti fylgst 
með gerðum og ákvörðunum stjórnmála-
manna og embættismanna. 

•	 Við	eigum	að	opna	allt	bókhald	ríkisins,	
ríkisfyrirtækja- og stofnana, sveitarfélaga og 
fyrirtækja þeirra. Kjörorðið á að vera: Allt upp 
á borðum!

Mynd: Maxime De Ruyck
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•	 Við	eigum	að	innleiða	og	standa	vörð	um	
netfrelsi og upplýsingafrelsi borgaranna. 

•	 Við	skulum	leiða	umfangsmikla	fjárfestingu	
í heilbrigðiskerfinu – fjárfestingu sem er 
ekki aðeins ein sú arðbærasta sem þjóðinni 
býðst, heldur mun hún auka lífsgæði allra 
landsmanna ef rétt er að verki staðið. Við 
eigum að gera skýr skil á milli þess hver 
greiðir (ríkið) og hver veitir þjónustuna (ríki, 
einstaklingar, félagasamtök).

•	 Við	verðum	að	huga	að	grunnþáttum	 
menntunar – innleiða samkeppni og 
auka þar með valmöguleikana ungs fólks 
í menntun.  (Við eigum ekki að ræða um 
framhaldsskólann á þeim nótum að gefið sé 
í skyn að ungt fólk á Íslandi sé dugminna en 
jafnaldrar þeirra í nágrannalöndunum). 

•	 Við	verðum	að	gera	iðn-	og	tækninám	að	
raunhæfu vali.

•	 Við	eigum	að	leiðrétta	eitt	mesta	óréttlætið	
sem hefur fengið að grafa um sig á Íslandi. 
Þjóðinni hefur verið skiptist í tvo hópa. 
Annar hópurinn nýtur ríkisábyrgðar á  
lífeyrisréttindum. Hinn hópurinn þarf að 
sætta sig við skert lífeyrisréttindi ef illa 
gengur. 

•	 Við	þurfum	að	tryggja	að	launafólk	hafi	
valfrelsi um lífeyrissjóði og tryggja rétt þeirra 
til að hafa áhrif á stjórnir sjóðanna.

•	 Við	eigum	að	skera	upp	almannatrygginga-
kerfið og innleiða nýja hugsun við að  
aðstoða þá sem þurfa á því að halda og  
tryggja þeim mannsæmandi lífskjör.

•	 Við	verðum	að	gefa	fólki	á	eftirlaunum	val-
frelsi til að afla sér atvinnutekna.

•	 Við	eigum	að	veita	fötluðum	raunverulegt	
valfrelsi í þjónustu.

•	 Við	þurfum	að	losa	landbúnaðinn	úr	viðjum	
ofstýringar og afskipta og nýta þau ótrúlegu 
tækifæri sem eru til lands og sjávar þannig 
að Ísland verði fyrirmynd í matvælafram-
leiðslu.

•	 Við	eigum	að	leggja	áherslu	á	hag	millistétt-
arinnar – á hagsmuni launafólks og tryggja 
að fulltrúum launþegahreyfingarinnar sé 
teflt fram á vegum flokksins á Alþingi og í 
sveitarstjórnum. Við eigum að koma aftur 
á einu þrepi í tekjuskatti en margþrepa 
tekjuskattskerfi hefur komið þyngst niður á 
millistéttinni.

•	 Við	þurfum	að	tryggja	réttindi	borgaranna	
gagnvart hinu opinbera, standa vörð um 
friðhelgi einkalífsins, eignaréttinn, trúfrelsið 
og réttinn til tjáningar og félagafrelsið.  

•	 Við	eigum	að	leggja	áherslu	á	að	grund-
völlur jafnréttis er fjárhagslegt sjálfstæði 
einstaklingsins. 

•	 Við	eigum	að	draga	fram	samhengið	á	milli	
fjárhagslegs sjálfstæðis, lágra skatta og 
atvinnufrelsis. 

Mér dettur ekki í huga að listinn hér að 
ofan sé tæmandi – verkefnin eru fleiri og sum 
flóknari en ég set þau fram. En ég er sann-
færður um að hann sé góð byrjun enda byggja 
allar hugmyndirnar á grunnstefi Sjálfstæðis-
flokksins allt frá 1929 um frelsi einstaklingsins. 

Auðvitað dugar ekki að breyta aðeins 
orðræðunni. Orð og athafnir verða að fara 
saman. Kjósendur verða að geta gengið að því 
sem vísu að sjálfstæðismenn hryndi hugmynd-
um sínum og stefnu í framkvæmd þegar þeir fá 
til þess tækifæri.

Hægt og bítandi munu sjálfstæðismenn sjá 
árangur og ímynd flokksins – sem kerfislægur 
og teknókratískur hagsmunaflokkur – breyt-
ist. Í þessu felst engin stefnubreyting heldur 
aðeins annað orðfæri með áherslu á grunnstef 
sjálfstæðisstefnunnar sem hefur alla tíð átt 
góðan hljómgrunn meðal allra Íslendinga, ekki 
síst þeirra sem yngri eru.

Eitt er að minnsta víst: Tækifærin eru til staðar 
og sjálfstæðismenn geta annað hvort nýtt þau 
eða hent þeim frá sér.

Auðvitað dugar ekki að breyta aðeins 
orðræðunni. Orð og athafnir verða að fara 

saman. Kjósendur verða að geta gengið 
að því sem vísu að sjálfstæðismenn hryndi 

hugmyndum sínum og stefnu í fram-
kvæmd þegar þeir fá tækifæri.  

Hægt og bítandi munu sjálfstæðismenn 
sjá árangur og ímynd flokksins –  

sem kerfislægur og teknókratískur  
hagsmunaflokkur – breytist.


