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Stutt ávörp stjórnarforystu SAMSTÖÐU flokks lýðræðis og velferðar 

Birgir Örn Guðjónsson, formaður SAMSTÖÐU 

Fyrir nokkrum mánuðum ákvað ég að standa upp úr sófanum. Ekki vegna þess að mig vantaði 

nýja vinnu eða langaði til að verða pólitíkus. Ég stóð upp úr sófanum vegna þess að ég hafði 

fengið nóg. Ég sá að það var verk sem varð að vinna og það vantaði fólk í þá vinnu. Fólk eins 

og mig og þig. Við erum öll sammála um að breytinga sé þörf og trú okkar á að það sé 

framkvæmanlegt er drifkraftur okkar.  

Framundan er mikil vinna en jafnframt mikil áskorun fyrir okkur öll. Tækifærið til 

raunverulegra breytinga hefur aldrei verið jafn stórt og akúrat núna. Það eru forréttindi að fá 

að taka þátt í því að koma þessum breytingum til leiðar. Með SAMSTÖÐU okkar allra 

munum við ná fram réttlæti og byggja upp það samfélag sem við viljum búa okkur sjálfum og 

börnum okkar. 

Pálmey H. Gísladóttir, annar varaformaður SAMSTÖÐU  

Það er í höndum okkar fólksins í landinu hvort við höldum áfram í því umhverfi sem 

núverandi stjórn og aðrir sem sitja við stjórnvölin hafa markað. Ég fyrir mitt leyti ákvað að nú 

væri nóg komið og breytinga væri þörf. Ég ætla að standa með sjálfri mér og reyna að vekja 

aðra til umhugsumar.  

Það ættu að vera sjálfsögð mannréttindi að hafa þak yfir höfuðið, næga atvinnu og geta 

brauðfætt sig og sína. Við þurfum að gera það að markmiði okkar að halda landinu í byggð. 

Landsbyggðin á ekki að vera eins og sparistellið sem er bara tekið fram á hátíðis- og 

tyllidögum.Við þurfum að standa upp og láta verkin tala. Læra af fortíðinni, setja okkur skýra 

stefnu: Þarna vorum við. Hér erum við. Og þangað ætlum við. Stöndum saman og þá eru 

okkur allir vegir færir. Samstaða er allt sem þarf. 

Sigurbjörn Svavarsson, annar varaformaður SAMSTÖÐU 

Viljum við breyta stjórnmálunum og efla lýðræðið? Erum við tilbúin til að veita nýjum 

viðhorfum og hugmyndum stuðning og hvíla innistæðileysuna í stjórnmálaumræðunni? Hver 

er staðan? Atvinnuleysið er flutt út og atvinnutækifærum fækkar, lífeyrir lækkar, heilsugæsla 

versnar og lífskjörunum hrakar, fátækt eykst en verðtryggðar skuldir hækka. Stjórnvöld 

hækka vexti og skatta og láta undan kröfum fjármagnseigenda innlendra sem erlendra.  

Látum ekki þetta aðgerðarleysi yfir okkur ganga. Tökum höndum saman og hverfum frá 

þessari helstefnu með nýjum hugmyndum, kjarki og áræðni. Samstaða margra má sín mikils. Í 

þeim hópi vil ég vera. 
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Mynd af forystu SAMSTÖÐU ásamt fráfarandi formanni. Talið frá vinstri: Birgir Örn Guðjónsson, formaður, 

Lilja Mósesdóttir, þingmaður og fráfarandi formaður SAMSTÖÐU, Pálmey H. Gísladóttir, annar tveggja 

varaformanna flokksins, og Sigurbjörn Svavarsson, líka varaformaður.  

Ljósmyndari: Kristján Jóhann Matthíasson. 

 

Fundur um óréttlæti verðtryggingarinnar 

Stjórn SAMSTÖÐU-Reykjavík tekur upp þráðinn frá júní sl. með nýrri fundaröð og er fyrsti 

funduinn nú í kvöld. Yfirskrift fundarins er: Óréttlæti verðtryggingarinnar. Hann verður 

haldinn í fundarsal á annarri hæð að Ofanleiti 2 og hefst kl. 20:00 og lýkur kl. 22:00. 

Framsögumenn á þessum fyrsta fundi haustins verða: Birgir Örn Guðjónsson, formaður 

SAMSTÖÐU, Sævar Þór Jónsson, lögmaður og Vilhjálmur Birgisson, formaður verkalýðs-

félags Akraness. Að framsögum loknum munu þessir sitja fyrir svörum ásamt:Ólafi 

Garðarssyni, formanni Hagsmunasamtaka heimilanna og Lilju Mósesdóttur, hagfræðingi og 

þingmanni. 

Við hvetjum félagsmenn til að mæta og bendum á að framundan eru fleiri upplýsandi og 

lausnarmiðaðir fundir þar sem fókusinn verður á lífskjörin í landinu. Þeir verða kynntir 

jafnóðum. 

Að lokum er rétt að taka það fram að umfjöllun um ályktanir af landsfundinum bíða næsta 

fréttabréfs sem er væntanlegt í upphafi næstu viku. 
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