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Umræðan um Evrópu -
sambandið (ESB) hefur
verið mikil síðastliðnar
vikur. 
Það sem ég vil benda á
er að þó ESB geti hugs -
an lega verið lausn á ein -
hverjum af þeim vanda -
 málum sem við eigum
við að etja núna, þá er
verið að kaupa þær 
lausn ir dýru verði. ESB
snýst um svo margt, það
er hugsjón á bakvið ESB,
þar ríkir ákveðin mið -
stýring frá Brussel, og
flestar ákvarðanir sam-
bandsins eru teknar á
grundvelli hagsmuna
þeirra ríkja sem eru í
sambandinu. Þó Íslend -
ingar gætu samið um
einhver mál við inngöngu
líkt og auðlindir okkar og
efnahag, þá væri ekki
þar með sagt að slíkur
samningur (sem yrði
ákveð  inn aðlögunar -
samn  ingur),  yrði góður
framtíðarsamningur. 
Innganga í ESB er í raun
algjörlega óskrifað blað,
sambandið hefur verið
að stækka mikið og
þróast undanfarin ár.
Það fer enginn að segja
mér að þær stórþjóðir
sem mynda grunnstoð
ESB muni sætta sig við
að Íslendingar veiti ekki
neinn aðgang að auð  -
lind um sínum. Hér á ég
við: hreint vatn, olíu,
fisk eða annað sem við
eigum eða komum til
með að eiga nóg af. 
Að kjósa um aðild að ESB
er í raun eins og að segja

við Íslendinga: „Núna
verður kosið um það
hvort einn stjórnmála -
flokkur eigi að stýra
landinu það sem eftir er.
Við vitum nokkurn vegin
fyrir hvað hann stendur
núna, en við vitum
ekkert hvað hann mun
gera í framtíðinni og við
höfum ekkert um það að
segja“ Síðan kjósa menn
og nái þessi tiltekni
flokkur mestu fylgi, mun
hann stjórna landinu það
sem eftir er. Við getum
hinsvegar ekki breytt
ákvörðun okkar, eða haft
áhrif á flokkinn því hann
var kosinn af okkur sem
þjóð, börn okkar og af -
komendur munu þurfa
að súpa seyðið af þessari
ákvörðun. Það sem verra

er, og menn verða að
átta sig á, er að þessi
stjórn málaflokkur starf -
ar erlendis og við mun um
hafa innan við 1% kos n   ingar -
atkvæða til áhrifa.
Það sem ég er að benda
á er að ESB getur í raun,
í krafti miðstýringar og
vegna smæðar Íslands,
nýtt í þágu sambandsins
stóran hluta auðlinda
okkar í framtíðinni.  ESB
gæti í raun orðið sterkt
hernaðarsamband og
hver veit nema hér verði
komin á herskylda eftir
einhver ár. Allar ákvarð -
anir t.d. varðandi Norð -
ur skautið og önnur
svæði í kringum landið
yrðu mögulega ekki
lengur í okkar höndum.
Menn verða að hugsa

lengra en til næstu fimm
ára, þegar stór ákvörðun
er tekin eins og innganga
í ESB er. 
Evran er að sliga mörg
ríki innan sambandsins
og hafa Spánverjar og
Ítalir verið að kvarta
undan gjaldmiðlinum.
Hluti skýringar innar er
sú að þessar þjóðir
stjórna ekki lengur
sínum gjaldmiðli. Eru
margir þeirrar skoðunar
að Evran sé dæmd til að
mistakast, þar sem efna-
hagur þeirra þjóða sem
eru aðilar að myntsam-
bandinu er misjafn.
Gjaldmiðillinn nær ekki
að sveiflast í takt við 
efna  hagsástand allra
þeirra landa sem eru
aðilar að myntsam-

starfinu. Einnig er vitað
að Ísland mun næstu
árin ekki uppfylla 
óundan  þæg skilyrði
Maastrichtsáttmálans til
að taka upp Evru. 
Ísland er lítið land en
með gríðarlegar auð -
lindir. Við viljum ekki
glata forræði yfir þeim
auðlindum í hendurnar á
ESB.  Ísland hefur átt
mikil viðskipti við Asíu-
markað og Bandaríkja-
markað og samn ings-
  forræði yfir þeim samn -
ingum viljum við ekki
glata. Á Íslandi er fullt af
tækifærum og þekkingu.
Við viljum geta nýtt
þessi tækifæri og þekk -
inguna á eigin máta. 
Það er engin tilviljun að
menn innan ESB vilja
ólmir fá Ísland sem hluta
af sambandinu, það er
heldur engin tilviljun að
Kanadamenn hafa horft
hýru auga til landsins.
Allar aðrar þjóðir sjá
gullkistu þegar horft er
til Íslands. Ísland er gul-
lkista framtíðarinnar.
ESB er það ekki. 
Ég segi því skýrt nei við
ESB og þar af leiðandi
nei við Samfylkingunni.
ESB er ekki lausnin fyrir
Ísland. Lausnin er fólkið
sem hér býr, kraftur
Íslendinga til að skapa
og hafa áhrif á sína eigin
framtíð og ráða sínum
eigin auðlindum. Það
getur þjóðin bara gert ef
Ísland stendur utan ESB. 

Trausti Hjaltason

Vilja Íslendingar ganga í ESB?
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Þann 1.febrúar síðastliðinn
hófst tímabundið samband
Samfylkingar og Vinstri grænna,
þó vitaskuld með hjálp sam-
bandsmiðlarans Framsóknar.
Fregnir herma reyndar að Sam-
fylkingin hafi byrjað að daðra
við Vinstri græna nokkrum
mánuðum fyrr, en því er stað-
fastlega neitað enda var Sam-
fylkingin þá í sambandi með
Sjálfstæðisflokknum. Segja má
að tíminn frá stjórnarmyndun
núverandi minnihluta stjórnar
og fram að kosningum sé eins -
konar prófsteinn sambandsins
og ef vel tekst til ætla Samfylk -
ingin og Vinstri Grænir að inn -
sigla ást sína að loknum
kosn ingum og þá helst án Fram-
sóknar, því að hún er í raun og
veru bara fyrir þeim.

En hvernig hefur sambandið
gengið? Ávextir þessarar ástar
hafa verið sorglega fáir og er
það miður því að þjóðin hefur
gífurlega hagsmuni af því að
sambandið beri góða og marga
ávexti, sama hvar fólk stendur
í pólitík. Í stað þess að einbeita
sér að þeim málum er varða
uppbyggingu efnahagsins,
atvinnulífsins og hag heimilanna
í landinu hafa þau verið að eyða
púðri í önnur mál, sem vis-
sulega eiga mörg hver rétt á
sér, en eru einfaldlega ekki
tímabær og hvað þá á tímum
sem þessum.

Samfylkingin hefur haldið áfram
að daðra við Vinstri Græna, nú
síðast með stefnu sinni í
fiskveiðistjórnun. Þar segir
meðal annars „Allar aflaheim-

ildir í núverandi fiskveiðistjór-
nunarkerfi verða innkallaðar
eins fljótt og auðið er“ Þessi
setning er útaf fyrir sig efni í
ritgerð en í sömu ályktun er
talað um að auðvelda nýliðun.
Hver vill fjárfesta í atvinnuvegi
sem á að þjóðnýta á næstu
árum? Þetta daður Samfylking -
arinnar er ekkert annað en
aðför að landsbyggðinni.

Nú virðist staðan vera sú að 
Vinstri grænir séu með ágæt -
lega fastmótaða stefnu og komi
inn í sambandið með ákveðin
skilyrði fyrir því að sambandið
fái að blómstra eftir kosningar.
Samfylkingin virðist hins vegar
tilbúin að vera undirgefni aðil -
inn í sambandinu og leyfa 
Vinstri grænum að ráða ferð -
inni. Það kemur ef til vill ekki
mikið á óvart enda hefur stefna
Samfylkingarinnar verið svo
opin og almenn undanfarin ár
að menn eiga erfitt með að
gera sér grein fyrir því hver hún
í raun og veru er. Nema auð vit -
að þegar kemur að Evrópusam-
bandinu enda ná þau að tengja
alla málaflokka og alla umræðu
við það. Töfralausnin fyrir
okkur Íslendinga að komast út
úr þeim erfiðleikum sem við
stöndum frammi fyrir, er því
bundin við aðild að Evrópusam-
bandinu. Þetta er ótrúleg ein-
földun á þeim vanda sem blasir
við. 

En hvað gerir Samfylkingin sem
hefur talað fyrir Evrópusam-
bandsaðild í mörg ár, þegar nýja
ástin vill ekki ganga í Evrópu -
sambandið? Jú, málinu er ein-

faldlega sópað undir teppi.
Hvorki Samfylkingin né Vinstri
grænir hafa vogað sér að ræða
þetta vandamál sem hefur kom -
ið upp, heldur segja einfaldlega
að það verði rætt eftir kosn -
ingar. En þegar flokkarnir hafa
nánast gefið það út að þeir
gangi bundnir til kosninga, á
þjóðin rétt á því að fá skýr svör
frá ástarpungunum. Mun ríkis -
stjórn Samfylkingar og Vinstri
grænna sækja um aðild að
Evrópusambandinu eða ekki.

Evrópusambandsaðild er ekki
eina vandamálið sem hefur
komið upp í tilhugalífinu, því að
nú liggur fyrir frumvarp á
Alþingi um álver við Helguvík.
Frumvarp sem gæti skapað
fjölmörg störf á tímum mikils
atvinnuleysis. En málið hefur
ekki ennþá komist á dagskrá því
ástfangna parið er ósammála.
Vinstri grænir eru á móti fram -
kvæmdinni og þá er Samfylk -
ingin tilbúin að lúffa, enda
undirgefni aðilinn í samband-
inu, og enn einu málinu sópað
undir teppi. Svo er bara spurn-
ing hversu mikið pláss er undir
teppinu, því á endanum þarf að
þrífa upp skítinn.
Mér er því spurn, er einhver til-
gangur í því að kjósa Sam-
fylkinguna í komandi kosn   -
ing  um? Ef að flokkurinn ætlar
hvort eð er að fylgja Vinstri
grænum í einu og öllu? 

María Guðjónsdóttir 
Stjórnarmaður Eyverja

Af tilhugalífi stjórnarflokkanna

Þessi lína sem er úr texta
eftir Nýdönsk er það sem fólk
hefur haldið að Frjálshyggja
sé. Jafnvel búið til ný orð
eins og nýfrjálshyggja sem er
bara ekki til. Þetta er hinsve-
gar hinn mesti misskilningur
en hefur viðhaldið sér í trú
manna vegna þess að vinstri
menn vilja auðvitað að þið
trúið þessu áfram. Þeir hrópa
að frelsi sé slæmt og vilja sjá
um öll mál fyrir ykkur. Ríkið
eigi að halda í hendina á
öllum og passa að við gerum
enga vitleysu.

Hér á landi hefur viðgengist
„frjáls markaður“ sem á lítið
skylt við frjálshyggju, vegna
þess að hér hefur viðgengst
frelsi án ábyrgðar. Banka-
menn hafa verið að leika sér
með peninga annarra en bera
svo enga ábyrgð því að þetta
var allt í skjóli ríkisábyrgðar.
Það segir sig sjálft að ef þú
þarft ekki að bera neina
ábyrgð þá leiðir það til þess
að þessir sömu bankamenn
fara að verða áhættu -
sæknari.

Heppilegasta form markaðar
er frjáls markaður en með
skilvirkum og sanngjörnum
leik reglum. Það sem brást er
aftur  ámóti regluverkið, aði-
lar markaðarins og eftirl-
itsstofnanir. Það er mjög
mikilvægt að regluverkið sé
hagsýnt og sanngjarnt, 
þannig geta allir spilað með
undir sama kerfi. 

Borgþór Ásgeirsson
Varaformaður Eyverja

Frelsið er
yndislegt, 
ég geri það
sem ég vil
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Á blaðamannafundi sagði
Jóhanna Sigurðardóttir orðrétt
„Ríkisstjórn mín verður athyg l -
is      söm og vinnusöm. Hún mun
leggja alla áherslu á það að
koma atvinnulífinu í gang aftur
á þeim stutta tíma sem hún
mun starfa. Og telja það vera
grundvallaratriði.“
Jafnframt sendi hún frá sér
tilkynningu með þeim sjö atrið -
um sem hún hyggðist beita sér
fyrir. Lítum á hver þau voru og
hvernig það hefur til tekist.

1. Breytingar á stjórnarskrá
Breyta stjórnarskránni þannig
að ríkisstjórnin geti breytt
henni eftir hentisemi án þess að
þurfa samþykki tveggja þinga.
Þannig gæti ein ríkisstjórn
breytt því sem hún vildi í mikil-
vægasta plaggi lýðveldisins.

Hafa síðustu daga þingsins
reynt að beyta sér fyrir stjórn-
lagaþingi, til að geta breytt
stjórnarskrá að vild.

2. Endurreisn efnahagslífsins
Stefna á að fylgja eftir áætlun
stjórnvalda og Alþjóðagjald -
eyrissjóðsins. 
Hafa fylgt því eftir þrátt fyrir
harða gagnrýni á sjóðinn nokkr -
um mánuðum fyrr.

3. Skipta út stjórn 
seðlabankans.
Til þess að koma Davíð örugg -
lega út og á bakvið allar hans
ákvarðanir stóðu Ingimundur og
Eiríkur þótt Davíð hafi verið
milliliðurinn. En Ingimundur
Friðriksson var skiljanlega ráð -

inn samstundis til starfa hjá
Norska seðlabankanum enda
einn af reynslumestu peninga -
málamönnum í heimi.

4. Aðgerðir í þágu heimila
Það sem verður gert
„Í febrúar verða lögð fram
frum vörp um greiðsluaðlögun,
greiðslujöfnun gengistryggðra
lána og frestun nauðungarupp-
boða vegna íbúðarhúsnæðis í
allt að sex mánuði. Húsnæðis-
lán gömlu bankanna verða færð
til Íbúðalánasjóðs eða tryggt að
greiðsluvandaúrræði sjóðsins
verði að fullu virk hjá bönkun -
um.“
Það sem stefnt er að því að gera
Staða skuldara á að verða bætt
með því að breyta gjaldþrota -
lögum. Langtímaáætlun um
hvernig skuldavanda heimilanna
verði frekar mætt á að liggja
fyrir eigi síðar en í lok mars. 
Ekkert af þessum lögum hafa
komið fram, þar sem ríkis -
stjórn in hefur víst verið að
vinna að talsvert mikilvægari
málum.

5. Aðgerðir í þágu atvinnulífs
Það sem verður gert
Framkvæmdaáform opinberra
aðila verða endurskoðuð og
lögð áhersla á þjóðhagslega
arðbær verkefni sem krefjast
mikillar vinnuaflsþátttöku. Þá
verða engin ný áform um álver
kynnt fram að kosningum.
Heimildir Íbúðalánasjóðs til lán-
veitinga vegna viðhalds verk -
efna á íbúðarhúsnæði verða
rýmkaðar og tekin upp full 
endur greiðsla á virðisaukaskatti

vegna vinnu við slík verkefni. 
Atvinnulífið er enn í lamasessi
og engar ákvarðanir hafa verið
teknar um að gefa leyfi á stór -
tækar framkvæmdir, en stór
verkefni hafa legið í vel rúm-
lega ár í ráðuneytum Samfylk -
ingarinnar án þess að nokkuð sé
gert.

6. Aðgerðir til að byggja upp
fjármálakerfið og greiða úr
vanda fyrirtækja 
Það sem verður gert
Greiða á úr vanda lífvænlegra
fyrirtækja. Ríkisstjórnin mun
setja nýju bönkunum útlána-
markmið vegna ársins 2009 til
að örva hagkerfið. 
Það sem stefnt er að því að gera
Huga á að því að viðhalda virkri
samkeppni og ljúka endurmati
á eignum nýju ríkisbankanna
hið allra fyrsta samhliða endur-
fjármögnun þeirra. 
Lífvænleg fyrirtæki tekin fram-
fyrir önnur af jafnréttisflokk -
um. Ekkert slíkt hefur þó verið
gert. Hagkerfið rétt skröltir
áfram, þar sem bank arnir hafa í
raun ekki verið stofn  aðir að
nýju. Samkeppnin er slík að
ríkið rekur nánast orðið annað
hvert fyrirtæki í gegnum ríkis-
bankana og ekki virðast vera
uppi áform til annars.

7. Alþjóðasamningar og
Evrópusamstarf
Það sem verður gert
Vilja kynna almenningi skuldir
ríkisins. Stuðla að samninga -
gerð um skuldir í sambandi við
erlenda innistæðureikninga.
Evrópunefnd á að skila skýrslu

um viðhorf hagsmunaaðila til
ESB þann 15. apríl. 
Engar fréttir eru af skýrslu
Evrópunefndar sem Samfylk -
ingin fór framá að væri sett á
stofn fljótlega eftir banka -
hrunið. Skýrsluna verður því
fróðlegt að lesa.

Svo virðist vera sem þessi
ríkisstjórn hafi staðið við sára -
fátt af því sem hún lagði upp
með og taldi eðlilega nauð syn-
legt að gera. 
En hún hefur algjörlega sannað
það að hún kann engan veginn
að forgangsraða málum og setti
sem dæmi endurnýjun stjórnar
Seðlabanka Íslands efst á blað. 
Þá hefur henni þótt mikilvæg -
ara að láta loka nektardans -
stöðum en að lífga upp á
atvinnulífið, en slíkt taldi
Jóhanna að væri lykilatriði líkt
og vitnað er í upphafi greinar-
innar. 

Síðast en ekki síst vill hún koma
því í framkvæmd að komandi
ríkisstjórnum verði gert auðvel-
d ara að breyta stjórnarskránni,
en slíkt getur hæglega verið
stórhættulegt eins og ber að
skilja þar sem komandi ríkis -
stjórnir geta þannig fært sér
meiri völd og breytt grundvallar
ákvæðum samfélagsins eftir
sinni hentisemi.

Ríkisstjórn VG og Samfylkingar
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Allir sem setið hafa Landsfund
Sjálfstæðisflokksins geta sam-
mælst um að þar sé um ein-
stakan viðburð að ræða. Hann
er stærsti fundur sem haldinn
er hér á landi en hátt í 2000
manns tóku þátt í fundinum að
þessu sinni sem stóð yfir í fjóra
daga. Landsfundurinn er góður
þverskurður af íslensku þjóðinni
þar sem allir fundargestir óháð
aldri, stétt eða stöðu hafa tæk-
ifæri til að koma sínum
skoðunum og málefnum á fram-
færi og hafa þannig áhrif á
ályktun fundarins. Það er góð
tilfinning að fara í pontu og
koma sínum tillögum að í ályk-
tunum þó ekki skapist alltaf
eining um þær. Samkvæmt
skipulagsreglum Sjálfstæðis-
flokksins hefur landsfundur
æðsta vald í málefnum
flokksins. Stjórnmálaályktun
landsfundar markar stefnu
flokksins í öllum megin málum,
upp úr ályktun fundarins er
síðan unnin stefnuskrá flokksins
sem er síðan einskonar starfs-
lýsing þingmanna flokksins. Á
landsfundi er kosin formaður og
varaformaður flokksins og hafa
allir landsfundarfulltrúar kos-
ningarétt og kjörgengi til 
beggja embætta, einnig er
kosið til miðstjórnar flokksins á

landsfundi og gilda sömu reglur
þar. Miðstjórn stjórnmálaflokks
er eins og stjórn fyrirtækis en í
miðstjórn sitja ellefu kjörnir
fulltrúar af landsfundi auk
þeirra eru formaður og varafor-
maður flokksins sjálfkjörnir í
miðstjórn flokksins auk þess
sem fimm fulltrúar úr
þingflokki, formenn landssam-
taka og formenn kjördæmis-
ráða eiga sæti í miðstjórn þá
eru nokkrir að auki sem hafa
áheyrnar- og tillögurétt en ekki
kosningarétt. Landsfundur er
frábært tækifæri til að kynnast
Sjálfstæðismönnum hvaðanæva
að á landinu og þeim málefnum
sem brenna á hverjum stað,
það gerist oftar en ekki þegar
formlegum fundarstörfum er
lokið og fólk fer að ræða málin
fyrir alvöru. Það er ekki síður
mikilvægt að mæta á “kvöld-
fundina” því þar vinnast oft
stórir slagir. Landsfundur sannar
það svo að ekki er um villst að
Sjálfstæðisflokkurinn er breið-
fylking þar sem fólk með oft á
tíðum ólík sjónarmið og áher-
slur kemur saman til að vinna
að sameiginlegum hagsmunum
flokksins og landsmanna allra.

Sindri Ólafsson 
Formaður Eyverja

Göngum hreint til verks
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SKEMMTIKVÖLD EYVERJA
Kosningabarátta Eyverja hefst formlega með brjáluðu partý í

Eyverjasalnum miðvikudagskvöldið 8.apríl
Við viljum sjá þig í brjáluðum gír að koma gleðjast með okkur

og synga þig sveitta með Jarli og félögum.
Herlegheitin byrja kl:21:00 og er leyniorðið Vanhæf ríkisstjórn

léttar veitingar meðan birgðir endast 

Skemmtiatriði á heimsmælikvarða:
Íris Róberts fer með alíslenskar gamanvísur

Gulli Grettis sýnir töfrabrögð - Árni Matt lætur sig hverfa
Aldurstakmark 18 ára 


