Stjórnmálaályktun Samfylkingarinnar 2001
Landsfundur Samfylkingarinnar lýsir þeirri staðföstu trú sinni að okkur sem byggjum Ísland farnist vel
á fyrstu áratugum nýrrar aldar, ef við beitum okkur af alefli fyrir kröftugri menntun, framsýnni
efnahagsstefnu og góðri velferð. Frjálsu Íslandi með opnu hagkerfi og öflugu menningarlífi mun vegna
vel í vaxandi viðskiptum og samskiptum við aðrar þjóðir. Brýnustu verkefnin sem við stöndum frammi
fyrir á næstunni eru þríþætt.
•

Í fyrsta lagi þarf að reisa við íslenskt efnahagslíf eftir alvarleg mistök í efnahagsstjórn,
andvaraleysi í atvinnulífi og bernskubrek fjármagnsmarkaðarins á síðustu árum.

•

Í öðru lagi þarf að verja þá sem höllustum fæti standa á meðal okkar gegn áhrifum
efnahagslægðarinnar sem nú gengur yfir. Rannsóknir sýna að niðursveiflur í efnahagslífi á
Íslandi bitna verr á láglaunafólki en almennt gerist í öðrum löndum.

•

Í þriðja lagi er það hlutverk okkar að sigrast á alþjóðlegum hryðjuverkum sem ógna heimsfriði
og siðmenningu. Það verður ekki gert nema með órofa samstöðu allra helstu alþjóðastofnana
undir forystu og leiðsögn öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna.

Landsfundur Samfylkingarinnar lýsir því óhikað yfir að eitt af verkefnum flokksins er að treysta stoðir
atvinnulífsins í landinu. Eins og málum er nú komið verður það ekki gert nema með því að hefja á ný
þríhliða samstarf stjórnvalda, atvinnulífs og samtaka launafólks, sem núverandi ríkisstjórn hefur
markvisst brotið niður en reyndist farsælt í upphafi síðasta áratugar sem grunnur að góðærinu.
Stöðugleika verður ekki náð að nýju nema í nánu samráði við samtök launafólks. Sem ábyrgum
jafnaðarflokki ber Samfylkingunni að stuðla að raunhæfum efnahagslausnum sem tryggja
samkeppnishæfni atvinnulífsins, treysta kaupmátt og atvinnustig til lengri tíma, og skuldsetja ekki
komandi kynslóðir.
Landsfundarfulltrúar taka heilsuhugar undir þá kröfu flokksins að í samráði við lífeyrissjóði og samtök
lífeyrisþega verði gerður samningur um afkomutryggingu sem hafi það að markmiði að enginn þurfi
að una óvissu um framfærslu sína eða lifa í fátækt. Hér er ekki síst um að ræða öryrkja og sjúklinga,
með sérstakri áherslu á kjarabætur til ungra öryrkja, og sístækkandi hóp aldraðra. Samningurinn verði
grunnur nýrra endurskoðaðra laga um almannatryggingar. Það er sérstök skylda okkar eins og nú er í
pottinn búið að forða einstökum hópum frá fátæktargildrum.
Landsfundur Samfylkingarinnar lýsir harmi sínum vegna hryðjuverkaárásanna á saklausa borgara í
Bandaríkjunum 11. september síðastliðinn og fordæmir þá sem að baki þeim stóðu. Árásirnar vógu að
því öryggi og frelsi sem eru hornsteinar lýðfrjáls samfélags og við höfum vanist á líta á sem
sjálfsagðan hlut. Sammæli okkar allra um siðmenningu, mannréttindi og frelsi verður að verja með
öllum þeim leiðum sem færar eru og samrýmast stofnsáttmála Sameinuðu þjóðanna og öðrum
alþjóðlegum skuldbindingum. Á alþjóðavettvangi þarf að kippa fótunum undan hryðjuverkamönnum,
hvar sem er í heiminum og treysta þannig stoðir lýð- og mannréttinda. Ísland á að styðja skilvirka
samvinnu alþjóðastofnana um þetta meginmarkmið, þar sem hver stofnun leggur að mörkum í
samræmi við hlutverk sitt og getu.

Landsfundarfulltrúar leggja áherslu á þrjár grunnstoðir sem landsmenn þurfa að byggja á framtíð
sína. Kröftug menntastefna, framsýn efnahagsstefna og góð velferðarþjónusta mynda saman hinn
gullna þríhyrning sem er megininntakið í samfélagssýn jafnaðarmanna:
1. Við boðum kröftuga menntastefnu sem miðast við að tryggja undirstöður atvinnulífsins en er
um leið eitt af helstu jöfnunartækjum samfélagsins.
Við viljum fjárfesta í víðtæku menntaátaki og verja á næstu árum vaxandi hlutfalli af
landsframleiðslu til menntamála uns náð er sambærilegu hlutfalli og í nágrannalöndunum.
Þannig öðlast íslenskir ríkisborgarar jafna möguleika og aðrir í þekkingarsamfélagi nýrra tíma.
Við höfnum skólagjöldum í öllu námi í grunn- og framhaldsskólum og í háskólum hins
opinbera. Skólagjöld eru mismunun einstaklinga á sviði þar sem jafnræði er hornsteinn. Það
er verkefni opinberra aðila að leggja hann.
Við viljum lækka útskriftaraldur úr framhaldsskóla til samræmis við það sem algengt er
erlendis. Við teljum að menntastefna sé eitt öflugasta verkfærið í byggðastefnu
framtíðarinnar.
2. Við boðum framsýna efnahagsstefnu og trausta hagstjórn sem tryggir atvinnu, vöxt og
stöðugleika. Við núverandi aðstæður er helsta markmið okkar í efnahagsmálum að skapa
umhverfi sem gerir kleift að lækka vexti, draga úr viðskiptahalla og koma böndum á
verðbólguna.
Samfylkingin hefur verið einarður brautryðjandi auðlindagjalda. Meginreglan á ávallt að vera
að gjald sé greitt fyrir nýtingu allra takmarkaðra auðlinda í sameign þjóðarinnar, svo sem
fiskistofna í hafi, fallvatna á landi og fjarskiptarása í lofti. Svigrúmið, sem skapast með
upptöku auðlindagjalda og auknu aðhaldi í ríkisfjármálum á að nýta til að lækka skatta
almennings, fyrst og fremst tekjuskatta.
Við viljum að breytingar á skattkerfi taki mið af þörfum barnafjölskyldna og fólks með lágar
og millitekjur og leiði til bættrar stöðu þeirra.
Við krefjumst þess að séreignarkvótinn verði afnumin, að allir Íslendingar fái jöfn tækifæri til
að hasla sér völl í sjávarútvegi og að þeir sem nýti auðlindina greiði samfélaginu sanngjarna
leigu. Við viljum að strandbyggðirnar njóti nálægðar sinnar við gjöful fiskimið og leggjum
þunga áherslu á að grunnslóðaveiðar fái möguleika til að vaxa. Öllum þessum markmiðum er
náð með frumvarpi Samfylkingarinnar um fyrningarleiðina.
Við viljum umgangast þjóðarauðlindina með ábyrgum hætti. Hrollvekjandi upplýsingar um
brottkast og óábyrga umgengni um fiskimiðin kallar á tafarlausar aðgerðir. Tryggja þarf nú
þegar með reglum um löndun utan kvóta, að kvótaokur og veiðileyfasviptingar komi ekki í
veg fyrir að sjómenn geti komið með allan afla að landi. Kannað verði hvort nota megi
verðmætakvóta og kvótastuðla með tilliti til aflasamsetningar til að meta nýtingu aflakvóta.
Við viljum að fram fari endurskoðun á allri ráðgjöf Hafrannsóknarstofnunar um nýtingu
lífríkisins í hafinu í kring um landið, að óháðir vísindamenn komi að þeirri rannsókn ásamt
sérfræðingum stofnunarinnar. Í rannsókninni verði lögð sérstök áhersla á mat á áhrifum
stjórnkerfisins á áreiðanleika upplýsinga um fiskistofnana, á áhrifum þess á sókn í hinar
einstöku tegundir og áhrifum veiðarfæra á lífríkið svo stofnunin geti veitt ráðgjöf varðandi
stjórnkerfið og í hvaða veiðarfæri er heppilegast að veiða og hve mikið.

Við viljum að stefnt verði að aðskilnaði veiða og vinnslu og að allur afli fari um fiskmarkaði.
3. Við boðum góða velferðarþjónustu sem eykur lífskjör og lífsgæði hverrar einustu fjölskyldu
og er jafnframt órjúfanlegur hluti af möguleikum til menntunar og skilyrðum atvinnurekstrar.
Með góðri velferðarþjónustu, almannatryggingum og réttlátu skattkerfi viljum við tryggja að
allir hafi tækifæri til mannsæmandi lífs og fullrar þátttöku í samfélaginu.
Við viljum bæta gott samfélag með áherslu okkar á heildstæða fjölskyldustefnu, þar sem
tekið er tillit til ólíkra fjölskyldugerða, og afkoma öryrkja og aldraðra sett í forgang.
Samfélagssýn jafnaðarstefnunnar setur þá sem eiga undir högg að sækja í forgang. Í þeirra
hópi eru langveikir og geðfatlaðir og við teljum brýnt að bæta verulega þjónustu við þá.
Sama réttlætiskennd jafnaðarstefnunnar knýr okkur til atlögu gegn biðlistum eftir húsnæði og
þjónustu við fatlaða. Þúsundir láglaunafjölskyldna eru á löngum biðlistum eftir viðráðanlegu
leiguhúsnæði.
Samfylkingin vill ráða bót á vanda þeirra með því að stilla saman strengi lífeyrissjóða,
sveitarfélaga og ríkissvalds um byggingu félagslegra leiguíbúða á viðráðanlegum kjörum.
Misnotkun vímuefna er alvarlegt félags- og heilbrigðisvandamál. Samfylkingin vill auka og
bæta þjónustu við sjúka vímuefnaneytendur og berst gegn vaxandi fordómum í þeirra garð.
Brýnasta verkefnið er að auka aðgang að meðferð og tryggja heimilislausum
vímuefnaneytendum húsaskjól og heilbrigðisþjónustu, hvort sem þeir eru tilbúnir að hætta
neyslu eða ekki. Nauðsynlegt er að umfjöllun um skaðsemi áfengisneyslu annars vegar og
fíkniefna hins vegar fari fram af skynsemi og yfirvegun. Jafnhliða þeim sjúkdómi sem
alkahólisminn er hafa flestir vímuefnaneytendur frá unga aldri glímt við félags- og sálfræðileg
vandamál þar sem orsaka neyslunnar er að leita. Samfylkingin telur brýnt að lögð verði aukin
áhersla á að efla félagsfærni og tilfinningaþroska nemenda frá upphafi skólagöngu.
Samfylkingin hafnar þeirri stefnu sem ríkt hefur í þessum málum fram að þessu. Ekkert bendir
til að hún hafi skilað bættri lýðheilsu, skaðminni neyslu eða færri vímuefnasjúklingum. Þessi
stefna hefur leitt til þess að fjöldi ungmenna eru brennimerkt til lífstíðar og möguleikar þeirra
til náms og starfs þannig skert. Landsfundurinn beinir því til þingmanna flokksins að þeir flytji
frumvarp sem tryggir að minniháttar fíkniefnabrot verði ekki færð á sakaskrá eða tekin út
eftir skamman tíma. Samfylkingin krefst þess að um ólögleg vímuefni sé rætt af skynsemi og
hafnar hræðsluáróðri á þessu sviði sem öðrum. Landsfundurinn felur formanni og
framkvæmdastjórn að efna til opinnar umræðu um heildstæða endurskoðun á lögum um
áfengi og önnur vímuefni.
Góð velferðarþjónusta hvílir á traustu og öflugu atvinnulífi sem er reist á grunni nýsköpunar,
mannauðs og menntunar.
Landsfundur Samfylkingarinnar lýsir stuðningi við einkaframtak og markaðshagkerfi í atvinnulífinu
sem hefur heilbrigða samkeppni að leiðarljósi. Í ljósi raunhækkana á matvælum og annarri daglegri
nauðsynjavöru heimilanna lýsir fundurinn áhyggjum yfir vaxandi fákeppni í matvöruverslun og
verslun og framleiðslu innlendra búvara. Ljóst er að neytendur hafa ekki notið þeirrar
stærðarhagkvæmni sem náðst hefur fram í smásölu. Fundurinn skorar því á samkeppnisyfirvöld að
kanna til þrautar hvort ekki sé nauðsynlegt að knýja fram uppskipti viðkomandi fyrirtækja til þess að
tryggja virka samkeppni.
Landsfundarfulltrúar lýsa stuðningi við einkavæðingu opinbers rekstrar sem er í samkeppni í
atvinnugreinum þar sem virk samkeppni ríkir. Við höfnum hins vegar einkavæðingu í rekstri

heilbrigðisþjónustu og menntakerfis, þótt nauðsynlegt sé að koma þar betur að
notendasjónarmiðum, nýta samkeppni meðal birgja, gæðastýringu, og sveigjanlega
starfsmannastefnu.
Landsfundur Samfylkingarinnar vill auka útflutningstekjur, m.a. með hátæknivæddri stóriðju sem
rekin er í sátt við náttúru, alþjóðlegar skuldbindingar og án árekstra við mannlíf í landinu.
Lýðræðislegt umhverfismat hefur sannað gildi sitt í umfjöllun um Kárahnjúkavirkjun og álver í
Reyðarfirði, og hvetur fundurinn til þess að áfram verði unnið faglega að endanlegum úrskurði um
virkjunina. Í samræmi við fyrri yfirlýsingar Samfylkingarinnar leggur landsfundur til að beðið verði
með að taka afstöðu til Kárahnjúkavirkjunar þar til ferli umhverfismats er lokið.
Landsfundurinn minnir á að Evrópusambandið er mikilvægasti samningavettvangur Evrópuríkja. Við
búum nú við þá stöðu að hafa nær engin áhrif á gerð evrópskar löggjafar, en vera þó skuldbundin til
að laga okkar eigin löggjöf að henni. Aðild að Evrópska efnahagssvæðinu var stórt og farsælt skref á
sínum tíma og á næstu árum verður það eitt af veigamestu verkefnum íslenskra stjórnmála að taka
afstöðu til hvort sækja á um aðild að Evrópusambandinu. Samfylkingin telur sjálfsagt og eðlilegt að
framtíðarstaður Íslands sé í evrópsku samstarfi og að þar eigi Ísland að koma að borði á
jafnréttisgrundvelli. Í tengslum við landsfundinn hefur flokkurinn nú gert Evrópuúttekt þar sem kostir
og gallar aðildar eru vegnir og metnir og lýst þeim markmiðum sem Ísland ætti að setja sér á ýmsum
sviðum, ef og þegar til greina kæmi að sækja um aðild. Samfylkingin hefur haft að markmiði að
gangast fyrir Evrópuumræðu sem byggist á efnislegri umfjöllun um staðreyndir en ekki
upphrópunum, gífuryrðum og fyrirfram gefinni niðurstöðu. Landsfundurinn leggur áherslu á að haldið
verði áfram með Evrópuumræðu á þessum grunni og leitað eftir samráði og skoðanaskiptum við
verkalýðshreyfinguna, samtök atvinnulífsins og önnur hagsmunasamtök, með það að markmiði að
skapa sýn á Evrópumálin sem á hljómgrunn meðal meiri hluta þjóðarinnar. Í þessu ljósi mun
Samfylkingin nú þegar taka Evrópuúttekt flokksins til umfjöllunar á almennum fundum vítt og breitt
um landið, þar sem flokksmönnum og stuðningsmönnum flokksins gefst færi á að taka þátt í þeirri
umræðu sem hafin hefur verið innan Samfylkingarinnar. Þannig fá flokksmenn allir tækifæri til að
gaumgæfa öll rök með og á móti aðild að Evrópusambandinu og fá sömu innsýn og þeir sem gerst til
þekkja. Landsfundurinn samþykkir að þessu ferli ljúki með almennri póstkosningu um afstöðu
flokksmanna til aðildarumsóknar að Evrópusambandinu. Miðað verði við að þessi kosning fari fram á
árinu 2002. Með þeim hætti munu flokksmenn allir ákveða með hverjum hætti spurningin um
aðildarumsókn að Evrópusambandinu verði sett á dagskrá.
Íslendingar eru stoltir af lýðræðishefð sinni. Innan hennar hafa bæði verið sköpuð fordæmi um
friðsamleg lausn deilumála og höfð forganga um lýðréttindi, t.d. kosningarétt kvenna. Sinnuleysi um
lýðræðið hefur þó um skeið valdið stöðnun í lýðræðisþróun á Íslandi. Landsfundarfulltrúar vilja því að
Samfylkingin beiti sér fyrir róttækum stjórnkerfisbreytingum sem miða að því að efla lýðræðið,
treysta stöðu löggjafans gagnvart framkvæmdavaldinu og gera sérhverjum þegni kleift að hafa sem
ríkust áhrif á samfélagið og þar með sín eigin örlög. Í því skyni vill Samfylkingin gera landið að einu
kjördæmi, taka upp þjóðaratkvæðagreiðslur og beinar kosningar í sveitarstjórnum um mikilvæg mál,
tryggja lýðræðisleg mannréttindi innflytjenda og setja lög um opinberar fjárreiður stjórnmálaflokka.
Lýðræðiskrafan snýr einnig inn á við og landsfundurinn hvetur til þess að við val á lista í komandi
sveitarstjórnarkosningum verði jafnræðis kynja og aldurshópa gætt sem kostur er. Þá er þeirri
eindregnu áskorun beint til kjördæmisráða að við skipan á framboðslista við alþingiskosningar 2002
verði sá háttur hafður á að veljist kona í fyrsta sæti, þá sé karl í því næsta o.s.frv. Veljist karl í fyrsta
verði kona í öðru sæti o.s.frv. Við eigum það skilið að það verði jafnt milli kvenna og karla á Alþingi og
Samfylkingin á að leggja sinn skerf til þess. Við lítum svo á að baráttan fyrir jafnrétti og kvenfrelsi sé
órjúfanlegur hluti af jafnaðarstefnunni. Við þurfum að innleiða nýja hugsun í íslensk stjórnmál, þar
sem sjónarmið jafnréttis eru fléttuð inn í stefnumótun og ákvarðanatöku á öllum sviðum

stjórnsýslunnar. Markmið okkar er samfélag þar sem konur og karlar taka jafnan þátt í atvinnulífi,
fjölskyldulífi og mótun samfélagsins. Til að þessu markmiði verði náð þarf að uppræta launamun
kynjanna með markvissum aðgerðum og auka hlut kvenna í stjórnmálum. Þá er mikilvægt að auka
sveigjanleika á vinnumarkaði til þess að gera fólki af báðum kynjum kleift að samræma atvinnu- og
fjölskyldulíf.
Samfylkingin hefur ekki enn sótt það afl til kjósenda sem frjálslynd jafnaðar- og félagshyggja býr yfir
meðal landsmanna. Samfylkingin sækir nú styrk og stefnufestu í einhuga landsfund sem hefur veitt
forystu sinni skýrt umboð í öllum helstu álitaefnum íslenskra stjórnmála. Nútímaleg jafnaðarstefna
felst ekki síst í því að samfélagið sé nægilega heilt og öflugt til að bjóða fjölskyldum og einstaklingum
öllum jöfn tækifæri.
Við viljum þjóðfélag jafningja sem byggir á samhjálp um leið og einstaklingurinn fær að njóta sín.
Við viljum þjóðfélag þar sem frelsi og ábyrgð fara saman í skjóli jöfnuðar og réttlætis.
Samfylkingin vill verða öflugur flokkur íslenskra jafnaðarmanna, flokkur sem hefur úrslitaáhrif í
landsmálum og setur mark sitt á þjóðfélagsþróun á Íslandi í samvinnu við hreyfingu launafólks,
almannasamtök og alla framfarasinnaða Íslendinga.

Landsfundur Samfylkingarinnar 18. nóvember 2001
Hótel Sögu Reykjavík

