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Yfirlýsing frá Lilju Mósesdóttur. 

Ég hef tekið ákvörðun um að gefa ekki kost á mér til áframhaldandi setu á Alþingi við næstu 

þingkosningar.  

Það var aldrei ætlun mín að gerast stjórnmálamaður. Miklar undirtektir með málflutningi 

mínum um fjármálakreppuna og stuðningur við hugmyndir mínar að lausnum hennar varð 

hins vegar til þess að ég bauð fram krafta mína í síðustu alþingskosningum.   

Ég er afar þakklát fyrir tækifærið sem kjósendur gáfu mér með kjöri mínu til að móta 

umræðuna og leggja fram lausnir á efnahagsvandanum sem tryggja efnahagslegt sjálfstæði 

Íslands.   

Því ber ekki að leyna að ég hef orðið fyrir vonbrigðum með skort á umbyrðarlyndi á þingi og í 

pólitískri umræðu gagnvart óhefðbundnum skoðunum og faglegum lausnum á 

fordæmalausum efnahagsvanda í kjölfar hrunsins. Persónulegur metnaður hefur oftar en ekki 

staðið í vegi fyrir samstöðu og samvinnu meðal pólitískra samherja um framgang mikilvægra 

mála á þingi.  

Síðastliðið haust ákvað ég að gefa þjóðinni áframhaldandi tækifæri til að styðja mig til setu á 

Alþingi. Sá stuðningur sem ég þurfti kom ekki og hef ég því ákveðið að sækjast ekki eftir 

endurkjöri. Ég mun því að afloknum alþingiskosningum snúa mér aftur að sérfræðistörfum 

innan eða utan háskólageirans. Á þeim vettvangi mun fagþekking mín nýtast betur en í 

umhverfi þar sem tillögur fá ekki faglega eða efnislega meðferð ógni þær á einhvern hátt 

flokkspólitískum hagsmunum.  

Ég þakka kjósendum mínum, pólitískum samherjum og samstarfsfólki í SAMSTÖÐU flokki 

lýðræðis og velferðar fyrir ómetanlegan stuðning við málflutning minn og störf mín á Alþingi 

fram til þessa.  

Íslenskt samfélag er, þrátt fyrir efnahagshrun, fast í greipum fámenns valdakjarna 

stjórnmálanna, atvinnulífsins og embættiskerfisins. Aðeins samstaða þjóðarinnar um 

grundvallarbreytingar er þess megnug að brjóta á bak aftur hagsmunakerfið sem leiddi til 

hrunsins og kom í veg fyrir réttláta skiptingu byrða fjármálakreppunnar 
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Yfirlýsing frá stjórn Samtöðu 

Stjórn SAMSTÖÐU virðir ákvörðun Lilju Mósesdóttur um að ætla ekki að gefa kost á sér til 

áframhaldandi þingsetu. Það verður mikill sjónarsviptir af Lilju Mósesdóttur af Alþingi þar 

sem hún hefur unnið mikilvægt starf og málflutningur hennar hefur vakið verðskuldaða 

athygli og haft mikil áhrif. Hún hefur komið fram með lausnir á raunverulegum vandamálum 

almennings og efnahagslífs og þorað að tala um hlutina eins og þeir eru. Sú vinna og þær 

lausnir sem Lilja hefur lagt til eru enn til staðar hjá SAMSTÖÐU og í boði fyrir íslensk 

heimili.  

Að SAMSTÖÐU stendur fjölbreyttur hópur einstaklinga og mikil vinna hefur verið lögð í 

málefnastarf og stefnumótun sem og undirbúning framboða í öllum kjördæmum. 

SAMSTAÐA fagnar því að Lilja Mósesdóttir verður áfram innan raða flokksins þó hún fari 

ekki fram til Alþingis. 

Margir einstaklingar hafa sýnt áhuga á framboði fyrir SAMSTÖÐU fyrir næstu 

Alþingiskosningar og framundan er vinna við að setja fram lista í öllum kjördæmum. 

Framundan er mikið verk að vinna fyrir heimilin og landsmenn og vill SAMSTAÐA gefa 

kjósendum valkost í næstu Alþingiskosningum á góðu fólki sem er tilbúið í þá vinnu. 

Stjórn Samstöðu flokks lýðræðis og velferðar 

 

Framhaldið hjá SAMSTÖÐU 

Ákvörðun Lilju Mósesdóttur er vissulega reiðarslag fyrir alla sem hafa stutt hana og hennar 

verk inni á þingi. Það er reyndar líklegt að þeir verði enn fleiri sem átta sig á því hvers lags 

sjónarsviptir verður af því þegar hennar nýtur ekki lengur við í íslenskri pólitík. 

Hvaða afleiðingar ákvörðun hennar hefur fyrir SAMSTÖÐU verður tíminn að leiða í ljós. 

Stjórn flokksins er bjartsýn og vill ekkert frekar en halda möguleikanum til þess að sú stefna 

sem Lilja mótaði ásamt stofnfélögum sínum verði meðal valmöguleika kjósenda í 

alþingiskosningunum næsta vor. 

Á síðasta framkvæmdaráðsfundi sem var haldinn síðastliðið fimmtudagskvöld var gengið frá 

skipun í kjördæmisráðs sem er forsenda þess að hægt verði að hefja röðun á framboðslista. Þó 

hafa ekki öll frágangsatriði sem varða þessa skipun verið uppfyllt þannig að ekki reyndist 

unnt að ganga frá henni við þá sem hafa verið skipaðir nú fyrir jólin. 

Miðað við aðstæður er það heldur ekki óviturlegt að bíða átekta fram yfir jólin og ganga frá 

þessum atriðum þá. Frekari fréttir eftir jólin. Með von um að lesendur eigi notaleg jól. 
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