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Ágrip 
 
Haustið 2012 var flokkur Pírata stofnaður á Íslandi og aðeins örfáum mánuðum síðar 

eða árið 2013 fengu þeir í fyrsta sinn kjörna þingmenn á Alþingi. Píratar eru 

alþjóðlegt stjórnmálaafl sem komu fyrst upp á yfirborðið í Svíþjóð árið 2006 og eru 

nú starfandi í yfir sextíu löndum. Píratar berjast meðal annars fyrir raunverulegu 

gegnsæi, meiri ábyrgð í stjórnkerfinu, auknu aðgengi að upplýsingum, beinu lýðræði, 

upplýsingafrelsi og endurskoðun höfundarréttar. Að þeirra mati hefur lengi verið þörf 

á nýjum flokki sem leggur áherslu á tæknimál, upplýsingamál, friðhelgi einkalífsins 

og tjáningarfrelsi út frá 21.öldinni. Frá stofnun hefur Píratahreyfingin á Íslandi fengið 

aukið vægi á meðal almennings (Píratar, 2012). 

 

Stjórnmálaskýrendur hafa keppst við að útskýra velgengni flokksins og margir úr 

röðum pólítískra andstæðinga þeirra hafa gagnrýnt pírata fyrir stefnuleysi.  

Markmið þessarar rannsóknar er að reyna að svara því að hvaða marki þessi gagnrýni 

er réttmæt, og um leið leitast við að varpa einhverju ljósi á hvað skýrir velgengni 

pírata. Hvað telja píratar sjálfir að séu helstu verkefni flokksins, og hvernig sjá þeir 

pólítískt hlutverk flokksins? Hverju hyggjast píratar breyta komast þau til valda í 

næstu Alþingiskosningum. Hvernig ætla þau að koma því í framkvæmd og hvað telur 

hinn almenni Pírati áhrifamátt flokksins vera.? 

Til að svara þessum spurningum framkvæmdi höfundur eigindlega og megindlega 

rannsókn. Viðtöl voru tekin við tíu forystumenn Pírata og ítarleg spurningakönnun 

lögð fram fyrir þrjátíu almenna Pírata. Ásamt því setti höfundur spurningakönnun inn 

á Facebooksíðu Pírataspjallsins, sem hefur verið virkur vettvangur umræðu meðal 

flokksmanna og stuðningsmanna flokksins. Niðurstöður viðtala og kannana voru svo 

tengd við þá á umfjöllunum sem hefur átt sér stað á árinu 2015. 
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Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA gráðu í heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði 

frá Háskólanum á Bifröst og er 14 ECTS einingar. 

 

Eftir að ég hóf nám í hagfræði, heimspeki og stjórnmálafræði við Háskólann á Bifröst, 

hefur áhugi minn á íslenskum stjórnmálum, aukist til muna. Fyrir námið var ég frekar 

áhugalaus en nú þegar að námi mínu fer senn að ljúka hefur neistinn loksins kviknað. 

Mikil umræða hefur átt sér stað um framtíð og gengi Pírata undanfarið ár en þeir hafa 

verið bæði gagnrýndir og lofaðir. Því fannst mér tilvalið að rannsaka þetta 

viðfangsefni betur.    

 

Ég vil byrja á að þakka leiðbeinanda mínum, Magnúsi Sveini Helgasyni, fyrir að 

beina mér á rétta braut með viðfangsefnið og fyrir góðar tillögur. Hanna Rún Öfjörð 

fær sérstakar þakkir fyrir ómetanlega aðstoð við vinnslu á rannsókninni. Ég vil einnig 

nota tækifærið og þakka öllum þeim sem gáfu sér tíma til að koma í viðtal og einnig 

þeim sem svöruðu könnunum. Án þeirra framlags hefði þessi rannsókn ekki orðið að 

veruleika. Fjölskyldu minni og unnusta vil ég þakka fyrir að standa þétt við bakið á 

mér og hvetja mig áfram með rannsóknina. 
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1. Inngangur 
 

Tilgangurinn með þessari rannsókn var að komast að því hvað píratar standa 

fyrir í pólítík: Hver þeir telji að séu brýnustu verkefni flokksins á næstu misserum og 

hvað píratar telja að sé áhrifamáttur flokksins. Píratar eru enn að nokkru leiti óskrifað 

blað og því hafa álitsgjafar jafnt sem pólítískir andstæðingar keppst við að skilgreina 

flokkinn. Stefnuskrá og grunnstefna, auk opinberra ummæla forystufólks flokksins 

svara þessari spurningu vissulega að eitthverju leyti, en höfundur vildi þó kafa dýpra, 

og fá innsýn í hvað hinn almenni pírati teldi að væru brýnustu verkefni flokksins.  

Til þess var gerð rannsókn á hugmyndum og sýn flokksmanna. Rannsóknin 

náði til forystumanna pírataflokksins en einnig kannaði höfundur hvað hinum 

almenna Pírata þykir um íslensk stjórnmál í dag.  

Niðurstöður sýndu að Píratar telja helst að áhrifamáttur flokksinns sé mestur 

þegar kemur að stjórnarskránni og breytingum á henni. Um leið og flokksmenn telja 

að breytingar á stjórnarskránni séu með brýnustu viðfangsefnum stjórnmálanna.  Bæði 

forystumenn og hinn almenni Pírati telja að spilling einkenni enn í dag stjórnmál á 

Íslandi og að það verði að uppræta strax. Niðurstaða höfundar var því að umbætur á 

stjórnkerfi og stjórnmálum virðist vega þyngst í hugum pírata. 

 Píratar telja stjórnkerfisbreytingar vera lykilatriði til að gera Ísland að betra 

landi. Að þeirra mati er allt undirliggjandi kerfið bilað og því verður ekki breytt nema 

með breytingum á Stjórnarskránni. Breytingarnar munu gera það að verkum að allt 

yrði gagnsærra og spilling yrði minni.  

Af öðrum málum sem Píratar leggja áherslu á stóðu tvö mál upp úr. Annars 

vegar var það efling heilbrigðiskerfisins og hins vegar breytingar á skipan 

gjaldeyrismála þjóðarinnar.  Þeir telja að krónan sé alvarlegur dragbítur á 

efnahagsþróun hér á landi og haldi aftur af efnahagslegri velsældað. En þeir telja 

einnig að það sé nauðsynlegt sé að byggja upp heilbrigðiskerfið.  

Ætlun höfundar er að varpa ljósi á það sem vakti áhuga hans í upphafi 

rannsóknar, en mikil umræða hefur átt sér stað um Pírata undanfarna mánuði bæði í 

fjölmiðlum og á meðal almennings. Margir virðast vera þeirrar skoðunar að Píratar 
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standi ekki fyrir neinu. Því fannst höfundi tilvalið að kanna málið betur. Höfundur 

kannaði hvað það er sem Píratar hyggjast breyta og hvernig þau ætla að koma því í 

framkvæmd. Einnig er ætlun höfundar að sýna fram á hvað hinum almenna Pírata 

þykir um íslensk stjórnmál og hvað hann telur áhrifamátt flokksins vera.  

 

Rannsóknarspurningin sem höfundur leitast við að svara er þessi: 

„Hvernig ætla Píratar að breyta íslenskum stjórnmálum og hvaða hugmynd 

hefur hinn almenni Pírati um áhrifamátt flokksins?“ 

 

1.1 Markmið 
 

Pírataflokkurinn hefur frá stofnun hans átt góðu gengi að fagna. Flokkurinn 

fékk 5.1% atkvæða í Alþingiskosningunum vorið 2013 og þrjá þingmenn. Í 

sveitastjórnarkosningunum 2014 bauð flokkurinn sig fram í Reykjavík, Reykjanesbæ, 

Hafnafirði og Kópavogi og fékk samtals tvo sveitastjórnarmenn kjörna. Í Reykjavík 

myndaði flokkurinn meirihluta í borgarstjórn ásamt Samfylkingunni, Bjartri framtíð 

og Vinstri grænum. Á fyrri hluta þessa árs skaust flokkurinn hins vegar fram úr öðrum 

stjórnmálaflokkum í könnunum. En síðan 19. mars þessa árs hefur Pírataflokkurinn 

mælst stærsti stjórnmálaflokkur landsins, með stuðning yfir 35% kjósenda í könnun 

eftir könnun. Þessi gríðarlega velgengni flokksins hefur vitaskuld vakið athygli og 

spurningar, bæði um hvað veldur og svo hvað kosningasigur Pírata myndi þýða, hvað 

Píratar hyggjast gera, komist þeir til valda.  

  Undanfarna mánuði hafa heyrst háværar raddir meðal annars frá pólitískum 

andstæðingum og í fjölmiðlum landsins. Að þeir séu rótlaus og illa ígrundaður flokkur 

sem hafi enga sögu innan stjórnmála og hafi því raunverulega ekkert að gera inn á 

Alþingi.  Markmið rannsóknarinnar er því að sjá hvaða mál það eru sem Píratar setja 

efst á listann hjá flokknum þegar kemur að kosningum árið 2017. Einnig mun 

höfundur komast að því hvort að möguleg plön Pírata séu raunhæf. Þá munu viðtöl 

sem rannsakandi tók við tíu forystumenn Pírata eiga veiga mikinn þátt í að skýra frá 

því hvernig þeir ætla að fara að því að breyta íslenskum stjórnmálum.  
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1.2 Aðferðafræði 
 
Í rannsókn þessari er notast við frum- og eftirheimildir. Frumheimildir eru þær 

heimildir sem verða til við vinnslu rannsóknarinnar og eftirheimildir þá úrvinnsla 

annara heimilda sem höfundur hefur safnað saman og samviskulega skráð (Ritver 

hugvísindasvið, 21. janúar 2015). 

Höfundur framkvæmdi hvoru tveggja eigindlega og megindlegar rannsóknir. 

Eigindlegi hluti rannsóknarinnar byggir á viðtölum sem voru tekin við forystumenn 

Pírata. Í byrjun rannsóknar hitti höfundur í fyrsta lagi þá Jón Þór Ólafsson og Helga 

Hrafn Gunnarsson sem báðir hafa setið á Alþingi fyrir Pírata. Þannig öðlaðist 

höfundur betri innsýn í huga þeirra hvað varðar setu þeirra á þingi síðast liðin tvö ár. 

 Í öðru lagi tók höfundur viðtöl við tíu manns úr forystu Pírataflokksins. 

Tilgangurinn var að komast að því hvaða hugmyndir ólíkir forystumenn flokksins 

hafa um flokkinn, þau verkefni sem hans bíða og áhrifamátt hans, þ.e. hvernig þeir 

ætla að breyta íslenskum stjórnmálum og íslensku samfélagi. Einnig kannaði 

höfundur að hvaða marki hugmyndir forystumanna flokksins um stefnu flokksins 

væru samhljóða. Í þriðja lagi framkvæmdi höfundur megindlega rannsókn með því að 

leggja ítarlega spurningakönnun fyrir þrjátíu Pírata, almenna félagsmenn og/eða 

stuðningsmenn flokksins. Höfundur vildi finna almenna Pírata sem eru virkir 

þátttakendur í umræðum innan flokksins, og fór þá leið að velja þrjátíu meðlimi af 

Pírataspjallinu, umræðuhóp Pírata á Facebook en þar eru í kringum 4900 meðlimir. 

Höfundur valdi þessa þrjátíu meðlimi  með því að finna þá þrjátíu meðlimi hópsins 

sem höfðu verið virkastir á ákveðnu tímabili. Könnunin var nafnlaus og fengu þessir 

þrjátíu aðilar sex spurningar sendar með einkaskilaboðum. Með þessari aðferð fékk 

höfundur meðal annars innsýn inn í hugarheim hins almenna Pírata um það hvað hann 

telur vera áhrifamátt og styrkleika flokksins. Í fjórða lagi setti höfundur könnun inn á 

Facebooksíðu Pírataspjallsins þar sem eru eins og áður sagði yfir 4900 meðlimir 

skráðir. Könnunin var nafnlaus og tók mið af því hvað hvað þeir teldu að væri 

vandamál í íslenskum stjórnmálum. Einnig var kannað hvað væri brýnasta verkefnið 
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sem stjórnmálamenn þurfa að takast við á næstu árum og hver áhrifamáttur flokksins 

væri að þeirra mati. Saman geta þessar tvær kannanir varpað ljósi á skoðanir og 

hugmyndir hins almenna stuðngingsmanns flokksins.       

Niðurstöður rannsóknarinnar voru meðal annars að helsti áhrifamáttur Pírata, 

er að mati forystumanna, sá að þeir gætu verið í þeirri stöðu að fá aðra 

stjórnmálaflokka til þess að samþykkja breytingar á stjórnarskránni áður en farið 

verður í samstarf. Niðurstaða könnunar meðal hinna handvöldu virku Pírata var að 

áhrifamáttur flokksins væri helst að hinn almenni Pírati getur komið að stefnumótun 

flokksins hvenær sem er. Þau töluðu um að auðmýkt og hreinskilni einkenndi 

flokkinn og að flokksmenn töluðu á mannamál. Margir töluðu um að áhrifamáttur 

Pírata væri aukin valdefling borgara og gagnsærri stjórnsýsla. Seinni könnunin, meðal 

allra meðlima Pírataspjallsins leiddi í ljós að píratar telja styrk flokksins vera að þeir 

vilji gerbreyta kerfinu. Flokkurinn muni, eða geti, breytt leikreglum stjórnmálanna 

með áherslu á borgaraleg réttindi og hagsmuni fólksins. Það er aðal styrkleiki 

flokksins að þeirra mati.  

 

1.3 Yfirlit ritgerðar 
 
Fyrri hluta ritgerðar fjallar um pólitískt landslag á Íslandi. Þar eru skoðuð 

mismunandi viðhorf á hugtökunum hægri og vinstri í stjórnmálum. Höfundur skoðar 

hver birtingamynd Pírata er, hverju standa þeir fyrir og hver eru þeirra stefnumál og 

markmiði. Gagnrýni  pólitískra andstæðinga var skoðuð sem sýnir fram á, að mati 

höfundar að ríkisstjórn Íslands virðist vera farin að hafa áhyggjur af þessu mikla fylgi 

Pírata. Einnig kom í ljós á landsfundi Sjálfstæðismanna sem var haldinn í lok október 

að breytingar væru á dagskrá hjá flokknum hvað varðar áherslur og stefnumyndun. 

Í seinni hluta rannsóknarinnar er fjallað um þær eigindlegu og megindlegu rannsóknir  

sem höfundur framkvæmdi á viðfangsefninu. Rannsóknirnar leiddu í lokin til 

niðurstöðu. Í niðurstöðukafla greinagerðarinnar er niðurstaðan sett fram og kynnt. 

2. Pólitískt landslag á Íslandi 
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Algengt hefur verið að mikil óánægja beinist að fulltrúum lýðræðisins þar að 

segja að stjórnmálaflokkunum eða stjórnmálamönnunum sjálfum. Erfitt er að finna 

lausn við þessum stóra galla en það þarf alla vega fyrst og fremst að dýpka lýðræðið 

og stjórnkerfið þarf að vera gagnsærra. Fólk trúir loforðum og stefnuskrám 

frambjóðenda sem eru svo oft ekki efnd þegar þar að kemur (Jónas Kristjánsson, 

2000).   

Í mörg hundruð ár um allan heim hafa hugtökin „hægri“ og „vinstri“ verið 

notuð yfir stjórnmálstefnur. Íhaldsstefnan stóð upphaflega fyrir íhaldsemi og vinstri 

fyrir breytingar en á seinni tímum hefur hægri staðið fyrir minni ríksafskipti og vinstri 

staðið fyrir meiri. Með tímanum og framþróun nútímasamfélaga flækjast stjórnmálin 

og því dugar ekki sú einfalda aðgreining á hægri og vinstri lengur (Áttavitinn, 6. 

nóvember 2013).  

Upp til hópa eiga Íslendingar auðvelt með að staðsetja sig á hægri – vinstri 

ásnum þegar kemur að pólitík en flestir segjast vera rétt hægra megin við miðjuna. 

Stærsta breytan í því hvort fólk segist vera meira til vinstri eða hægri eru 

efnahagsmál, ef marka má rannsókn Njarðar Sigurjónssonar doktors í 

menningarstjórnun við Háskólann á Bifröst. Hann telur að þeir sem eru til hægri vilja 

passa upp á kerfið eins og það er en þeir sem eru til vinstri séu á móti ríkjandi 

fyrirkomulagi. Konur,ungt fólk og þeir tekjuhæstu segjast vera lengra til vinstri en 

karlar lengra til hægri. Samkvæmt Nirði eru Píratar stjórnmálaflokkur sem er erfitt að 

staðsetja á hægri – vinstri ásnum ef miðað er við málflutning þingmanna flokksins 

lítur ekki út fyrir að þeir séu samála í öllu þegar kemur að hinu pólitíska litarófi 

(Björg Magnúsdóttir, 17. mars 2015).  

Sumir telja að pólitískt landslag á Íslandi snúist ekki um hægri eða vinstri 

heldur snúist það um þá sem vilja breyta sem minnstu þar að segja “íhaldsvænginn“ 

og svo þá sem eru óánægðir og vilja breytingar “óánægjuvænginn“. Á 

íhaldsvængnum kýs fólk Framsóknarflokkinn og Sjálfstæðisflokkinn. Þetta er fólk 

sem hefur upp til hópa komið sér vel fyrir í lífinu, góðar tekjur, hugsar vel til 

fortíðarinnar. Íhaldsvængurinn óttast eða er á móti breytingum á íslensku samfélagi 

og vill jafnvel vinda ofan af breytingum sem þegar hafa átt sér stað. Á Íslandi hafa 
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þessir flokkar verið hvað lengst við völd en undanfarin ár hefur fylgi þessara flokka 

farið dvínandi sem er skýrt og greinilegt merki um mikla óánægju á pólitísku 

landslagi  á Íslandi (Hjálmar Gíslason, 30. ágúst 2015). 

Píratar eiga enga náttúrulega óvini, við erum ekki eðlislega hægri eða vinstri við sveiflumst 

aðeins til með tíðarandum bara eftir því hvað er að gerast hverju sinni og hverjir það vill svo 

til að eru á þingi hverju sinni við þykjum allavega vera bæði alltof langt til hægri og vinstri en 

flokkurinn er hvorugt. Meðlimir flokksins eru bæði en það er líka vegna þess að það eru ýmis 

vandamál í samfélaginu sem  þarf að leysa hægri vinstri spurningin er ein af þessum ásum, ein 

af þessum víddum sem jú er mjög mikilvægt að pæla í og gera eitthvað í. En það eru fleiri 

víddir eins og frelsi sem er ekki einföld vinstri hægri spurning , lýðræði sem ekki heldur er 

auðveld hægri vinstri spurning, borgararéttindi, tjáningarfrelsi hvar í ósköpunum á það heima 

en það er erfitt að segja og erfitt að setja á hægri vinstri skala (Helgi Hrafn Gunnarsson, viðtal, 

15. September 2015)... 

 

Á óánægjuvængnum eru hinsvegar þeir sem eru óánægðir með 

þjóðfélagsgerðina og vilja breytingar. Þetta eru yfirleitt margir litlir hópar sem eru 

óánægðir með hina ýmsu hluti og eiga því oft erfitt með að finna flokka sem höfða til 

þeirra. Óánægjuvængurinn kýs Samfylkinguna, Vinstri græna eða eitthvað af hinum 

óánægju framboðunum sem eru yfirleitt mjög skammlíf. Í tíð síðustu ríkisstjórn sást 

þetta mjög vel þegar óánægjuvængurinn komst til valda í kjölfar hrunsins. Lítið fylgi 

við íhaldsvænginn í dag endurspeglar óánægju í þjóðfélaginu þrátt fyrir efnahagslegan 

uppgang sem veldur því að forsvarsmenn íhaldsflokkanna sem nú eru við völd eru 

alveg forviða. Í þessu pólitíska litarófi er það rödd Pírata sem virðist standa upp úr. 

Píratar eru án efa sprottnir upp úr óánægjuvængnum, þeir vilja breytingar og sumar 

hverjar róttækar. Þeir vilja breyta því hvernig er breytt þ.e.a.s. breyta stýrikerfinu. Í 

Pírataflokknum er gert ráð fyrir að fólk geti starfað saman þó svo að það hafi 

opinberlega andstæðar skoðanir á stórum málum en það myndi aldrei líðast  hjá 

hefðbundnu flokkunum. Pírata tilraunin er tilraun sem gæti þó mistekist. Ef hún 

mistekst þá skilja Píratar eftir sig þá reynslu að þessar tilraunir eiga möguleika. 

Margir eru komnir með nóg af pólitík vegna þess að hún er orðin úrelt á bæði íhalds 

og óánægjuvængjunum. Margir og þá sérstaklega uppvaxandi kynslóðir  hafa í langan 
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tíma ekki verið að nýta sér kosningarétt sinn og eru hætt að fylgjast með fréttum og 

þjóðfélagsumræðu (Hjálmar Gíslason, 30. ágúst 2015). 

Niðurstöður úr könnun 1 hjá höfundi leiddu í ljós að flestir sem tóku þátt voru 

á aldrinum 26-35 ára. En það er einmitt sama niðurstaða og hefur sést í könnunum 

MMR undanfarið. Samkvæmt greiningu hér að ofan mætti líta svo á að Píratar væru á 

óánægjuvængnum þar að segja meira til vinstri. Píratar sjálfir skilgreina sig hvorki til 

hægri né vinstri og segjast vera bæði. Viðtalsrannsókn höfundar sýndi einnig fram á 

að þeir telja sig vera lausnamiðaðann flokk sem berjist fyrir breytingum. Þeir vilja 

breyta því hvernig er breytt þ.e.a.s. breyta stýrikerfinu. Í Pírataflokknum er gert ráð 

fyrir að fólk geti starfað saman þó svo að það hafi opinberlega andstæðar skoðanir á 

stórum málum en það myndi líklegast aldrei líðast hjá hefðbundnu flokkunum. 

 

3. Hvað eru Píratar? 
 

Haustið 2012 var flokkur Pírata stofnaður á Íslandi, örfáum mánuðum síðar 

eða árið 2013 fengu þeir í fyrsta sinn kjörna þingmenn á Alþingi. Píratar eru 

alþjóðlegt stjórnmálaafl sem komu fyrst upp á yfirborðið í Svíþjóð árið 2006 og eru 

nú starfandi í yfir 60 löndum. Frá stofnun hefur Píratahreyfingin á Íslandi fengið 

aukið vægi á meðal almennings en það kemur líklega til vegna þess að flestir nota 

internetið  í sínu daglega lífi. Því má með sanni segja að Píratar séu á flugi inn í 

íslensk stjórnmál þessa dagana ef marka má kannanir síðustu mánuði. Fylgi þeirra 

mælist nú sem stærsta stjórnmálaafl landsins, með yfir 36% fylgi en það mun vera 

meira en samanlagt fylgi ríkisstjórnarinnar í dag. Þessar tölur eru hreint og beint 

ótrúlegar en ákveðin festa virðist vera komin í fylgi þeirra sem stendur. Fylgi þeirra 

verður þó að taka með varúð því það getur lækkað hratt. 

Píratar eru tiltölulega nýtt stjórnmálaafl á Íslandi en flokkurinn kemur manni 

fyrir sjónir eins og flokkur sem skilur almenning. Þeir vilja færa valdið til almennings. 

Aðrir flokkar eru farnir að berjast fyrir sömu málum og þeir og hefur gengi þeirra í 

könnunum undanfarna mánuði gert það að verkum að áhrifamáttur þeirra hefur aukist.  
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Stjórnarskráin og kosning um inngöngu í ESB er í fyrirrúmi og það virðist vera virka. 

Almenningur er löngu búinn að fá nóg og vill fá þessi mál í gegn. 

Ásta Helgadóttir, þingmaður Pírata sagði í viðtali við Fréttablaðið að Píratar 

væru í eðli sýnu mótstöðuflokkur. Hún gerir ráð fyrir 15 til 25 prósenta atkvæða í 

næstu kosningum og telur að Píratar geti tekið þátt í ríkisstjórn árið 2017. „Hún segir 

ennfremur að Píratar séu lausnamiðaður flokkur með mjög skýran fókus á markmiðið 

og segir að lokum að Píratar sé flokkur sem berjist fyrir því að færa valdið til 

fólksins“ (Stefán Rafn Sigurbjörnsson, 31. ágúst 2015). 

Á aðalfundi Pírata 29. ágúst síðastliðinn sagði Birgitta Jónsdóttir þingmaður 

Pírata, að gott gengi þeirra undanfarna mánuði væri komið til vegna þess að þjóðin 

væri komin með nóg. Birgitta sagðist vera ánægð með þann stuðning sem samfélagið 

væri að sýna Pírataflokknum sem væri hvorki skilgreindur til hægri né vinstri. 

Skilgreiningin á flokknum er fólk sem vill mannúðlegra samfélag með því að tryggja 

borgaralegréttindi þjóðarinnar í lögum sem og í framkvæmd (Birgitta Jónsdóttir, 

2015).Höfundur spurði Helga Hrafn hvaðan Píratar kæmu:  

Við segjum stundum að Píratar séu í raun og veru flokkurinn sem kemur út úr 

internetinu. Þ.e.a.s. þegar upplýsingabyltingin hófst seint á  seinustu öld og snemma á 

þessari þá fór tæknin að umbylta heiminum á svo margvíslegan hátt og að svo miklu 

leyti. Það komu allskonar nýjar ógnir og ný tækifæri með nýrri tækni. 

Stjórnmálasamfélagið hinsvegar þróast mun hægar sem þýðir að mikið af vondum 

hugmyndum koma fram og eru jafnvel settar í lög. Ríki fara oft mjög slæmar leiðir til 

að reyna að ná fram einhverjum markmiðum sem eru jafnvel ekki raunhæf í dag og 

eitt af því stærsta er höfundaréttur. Ýmsar slíkar hugmyndir fara að verða ósamhæfðar 

við grunnkröfur um upplýsingafrelsi, tjáningarfrelsi, friðhelgi einkalífsins og svo 

framvegis. Þetta er eitthvað sem yfirvöld hafa aldrei skilið en það byrjaði strax að 

bóla á þessu í lok tuttugustu aldarinnar (Helgi Hrafn Gunnarsson, viðtal, 15. 

September 2015)... 

 

Fylgið sem Píratar hafa fengið í könnunum MMR og Gallup unandfarna mánuði sýnir 

okkur að fólkið í landinu vill breytingar. Í könnun 1 spurði höfundur þátttakendur  

hvort að þau styddu ríkisstjórn Íslands. Svörin voru afgerandi því tæplega 90% 

svöruðu nei. Allir viðmælendur úr könnun 2 töluðu um gegnsæi þegar þau voru spurð 

hvernig þeir sæju fyrir sér að Píratar gætu breytt íslensku samfélagi og íslenskum 

stjórnmálum. Þeir telja að opin umræða sé lykillinn og heiðarleiki. „Þeir breyta þeim 
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með beinu lýðræði þ.e.a.s. opnari og gegnsærri stjórnsýslu. Sautján aðilar úr könnun 2 

telja að spilling, ógagnsæi og það að almenningur hafi ekki nein áhrif á gang mála 

nema í kosningum á fjögra ára fresti þurfi að breytast sem allra fyrst. Ellefu aðilar 

nefndu að það væru hagsmunasamtök þar að segja að stjórnmálamenn hugsuðu fyrst 

og fremst um hagsmunaaðila en ekki um almenning og það væri gríðarlega stór vandi. 

Báðar kannanir höfundar sýna fram á að hinn almenni Pírati vill breytingar í íslensku 

stjórnkerfi. Stuðningur við ríkisstjórnina er lítill en krafan um breytingar er mikil. 

Stjórnmálamenn verða að fara að hugsa um hag almennings í stað hagsmunasamtaka. 

Þeir hreinlega komast ekki upp með annað lengur. Almenningur virðist vera kominn 

með meira en nóg og kreftst úrbóta. Krafan er að breytingar verði gerðar á 

stjórnarskránni sem allra fyrst. 

 

3.1 Áhrifamáttur Pírata 
 

Aldrei áður í íslenskri kosningasögu hefur svo ungur flokkur sem á þegar 

kjörna flokka á þingi náð eins miklum árangri. Viðmælendur beggja kannana sem 

höfundur gerði í rannsókninni telja að áhrifamáttur Pírata sé vilji til að breyta ónýtu 

kerfi. Þeir telja líklegt að komist þeir til valda, þá munu þeir ná að breyta kerfinu. 

Áhrifamáttur flokksins er áherslan á borgaraleg réttindi og það endurspeglar kröfu 

almennings um að það séu hagsmunir fólksins sem ráði för við stjórn landsins. Píratar 

leyfa fólkinu að taka þátt í sínum stefnum og að skiptir hinn almenna Pírata máli. Eftir 

langa tíð mikils stjórnlyndis og spillingar í íslenskum stjórnmálum telja þeir að  

Píratar séu rödd fólksins í átt að meira lýðræði. Hvort sem þeir komast í ríkisstjórn 

eða ekki telja þau að Píratar hafi núna og muni hafa í framtíðinni talsverð áhrif á hinn 

pólitíska leikvöll.  Nýbreytnin gerir það að verkum að erfitt er að koma almennilegu 

höggi á flokkinn og því heldur fylgið vel. Þátttakendur sögðu að áhrifamáttur Pírata 

væri meðal annars aukin valdefling borgara og gagnsæ stjórnsýsla. Áhrifin sem 

Píratar eru að hafa á allt samfélagið í heild sinni eru nú orðin mun meiri í krafti 

fylgisins. 
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 Það vakti mikla athygli hér á landi og utan landsteina snemma á þessu ári 

þegar ný könnun MMR sýndi að Píratar mælast með mesta fylgi allra 

stjórnmálaflokka á Íslandi (Robert, 25. Júní 2015). Traust til Alþingis er að mælast 

vel undir 20% sem sýnir okkur að pólitík á Íslandi er að breytast til frambúðar. Ef að 

hinir hefðbundnu stjórnmálaflokkar ætla að halda áfram að vera með í baráttunni þá 

verða þeir að fara að skilja þetta sem fyrst (Þórður Snær Júlíusson, 20. mars 2015).  

Birgitta Jónsdóttir fráfallandi kapteinn og núverandi þingmaður Pírata sagði í 

viðtali við Morgunblaðið að með könnununum séu skilaboðin greinilega mjög skýr til 

þeirra sem hafa valdið. Skilaboðin eru þau að hlusta betur á það hvað fólkið í landinu 

vill. Birgitta telur að;  

Almennt séð hefur fólk bara fengið nóg á að geta ekkert gert þegar fólk lýgur sig inn 

á þing og vill að það sé hlustað á það. Ég skynja það þegar ég fylgist með því sem 

fólk er að segja, fólk vill gjörbreytingu á samfélaginu, að kerfið verði skilvirkara og 

að grunnstoðirnar séu lagaðar og að við losnum við spillinguna. Að við fáum þetta 

nýja Ísland sem var svo mikið ákall eftir í kjölfar hrunsins (Björn Már Ólafsson, 2. 

júní 2015)...  

Píratar tengjast ekki gömlu flokkunum og þess vegna telur hún að fólkið treysti 

Pírötum. Fólkið treystir á að við séum ekki meðvirk með því valdi. Hún segir 

ennfremur að Píratar ætli að halda áfram að vera þau sjálf og styrkja samtökin að 

innan. (Björn Már Ólafsson, 2. júní 2015). 

Helgi Hrafn Gunnarson þingmaður og núverandi kapteinn pírata sagði að þetta 

myndi nú ekki lækka rostann í Pírötum. Þegar hann var spurður út í könnun Gallups í 

viðtali við Morgunblaðið í september þar sem fylgi Pírata mældist 36%. Helgi telur 

að þetta góða gengi sé vegna þess að kjósendur séu búnir að átta sig á að það sé þörf á 

kerfisbreytingum á Íslandi. Hann segir að það sé ekki nóg að skipta um 

stjórnmálamenn eða vinnubrögð, heldur er það sjálft kerfið sem þarf að breytast í átt 

að meira lýðræði. Aðspurður út í könnunina segir Helgi að margt geti breyst á næsta 

eina og hálfa ári og vonandi í þá átt að það verði ekki jafn mikil þörf á Pírötum því 

við viljum helst ekki vera til og vonar að hinir flokkarnir hljóti að fara að endurskoða 

stöðu sína. Í dag erum við að mælast með yfir 30% meira fylgi en við fengum við 

síðustu kosningar árið 2013 (Jón Pétur Jónsson, 2. september 2015).  
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 Greinilegt er að Píratar eru farin að hafa mikil áhrif á aðra flokka sem eru nú 

farnir að endurskoða sínar stefnur. Á landsfundi hjá Vinstri grænum sem var haldinn 

nú í október 2015 var samþykkt að rík áhersla yrði lögð á heildarendurskoðun 

stjórnarskrárinnar og einnig að auka þurfi vægi þjóðaratkvæðagreiðslna. Á svipuðum 

tíma fór fram landsfundur Sjálfstæðisflokksins sem samþykkti slíkt hið sama. Fyrr á 

þessu ári samþykktu Píratar á landsfundi sínum að ef að flokkurinn fái umboð 

þjóðarinnar í næstu kosningum þá muni Alþingi aðalega fjalla um og samþykkja tvö 

mál.  

„Í fyrsta lagi að samþykkja nýja stjórnarskrá þar sem tillögur stjórnlagaráðs sem verði lagðar 

til grundvallar og í öðru lagi boða til bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu vegna umsóknar Íslands 

að Evrópusambandinu. Að þessum málum afgreiddum verði boðað til nýrra Alþingiskosninga 

svo ný stjórnarskrá geti tekið gildi“.(Þórður Snær Júlíusson, 25. október 2015)... 

Sjálfir líta Pírata svo á að áhersla flokksins á uppstokkun stjórnarskrárinnar og 

stjórnkerfisins, og um leið stjórnmálanna, sé til marks um að flokkurinn sé í raun 

hvorki til hægri né vinstri: Hann vilji í raun upphefja stjórnmálin og hina hefðbundnu 

skiptingu þeirra: 

 Við viljum breyta stjórnmálunum á varanlegan hátt og stokka upp kerfin. Við 

viljum að það komi skýrt fram að við erum þriðja kyns flokkur sem staðsetur sig 

hvorki til hægri né vinstri”. ( Píratar, 24. mars 2015).  Það er því orðið nokkuð ljóst að 

hluti nýsamþykktra ályktana pírata hefur sama hljómgrunn og aðrir flokkar. 

Almenningur vill meira lýðræði. Þeir eru því að færast nær markmiði sínu um að 

þurfa ekki að vera til. Það sem forystumenn tóku þó oft fram í viðtölunum við höfund 

var að ef eitthvað á að breytast í íslenskum stjórnmálum, þá þarf fólk fyrst og fremst 

að mæta og kjósa þá. 

 

3.3 Stefnumál Pírata 
 

Aðalfundur Píata ályktaði í lok ágúst um nýju stjórnarskránna og um 

þjóðaratkvæðargreiðsluna varðandi áframhaldandi aðild að Evrópusambandinu. 

Píratar telja það nauðsynlegt því það náist ekki sátt í þjóðfélaginu fyrr en það hefur 

verið greitt úr þessum tveimur málum. Forystumenn töluðu allir um að stefnan væri 
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mjög skýr. Það á ekki endilega að nýta öll fjögur árin í hana heldur er þetta í forgangi. 

Við erum að pota í alla aðra stjórnmálaflokka og athuga hvort að þeir vilji taka þátt í 

stjórnarskránni þannig að þessi meðbyr sem þeir hafa verið að fá, virðist vera að 

hjálpa þeim. 

Þær stoðir sem Píratar fara eftir í sinni stefnumyndun er grunnstefna Pírata. 

Grunnstefnan er hugsuð sem leiðbeinandi stefna svo að hægt sé að samræma allar 

aðrar stefnubreytingar innan flokksins. Til þess að mál geti orðið að stefnu flokksins 

þurfa Píratar að geta rökstutt skoðun sína með vísun til grunnstefnunnar. Hægt er að 

nálgast stefnurnar inn á netsíðu flokksins. Höfundur skoðaði nokkrar stefnur af 

síðunni hjá þeim sem snúa að rannsókninni. 

 Samkvæmt grunnstefnunni vilja píratar beint lýðræði. Þeir vilja að þú ráðir og 

að þú getir tekið þátt í ákvarðanatöku í málum sem varða þig. Þeir vilja ekki að þú 

sem kjósandi þurfir að framselja atkvæði þitt í fjögur ár í einu og þess vegna hafa 

Píratar búið til kosningakerfi sem tryggir lýðræðisleg vinnubrögð.  

Píratar vilja gagnsæi því án þess er í rauninni ekki alvöru lýðræði. Píratar vilja 

að almenningur sé með aðgang að öllum upplýsingum sem þarf til þess að hægt sé að 

taka upplýstar ákvarðanir. Með því að opna ríkisfjármálin er hægt að veita 

stjórnsýslunni nægilega mikið aðhald til þess að koma í veg fyrir spillingu.  

Píratar eru samála frumvarpi Stjórnlagaráðs í öllum efnisatriðum og vilja að 

Stjórnarskráin verði uppfærð sem fyrst. Eins og áður hefur kom fram standa Píratar 

fyrir gagnsæi og beinu lýðræði og því vilja þeir að allt viðræðuferlið um inngöngu í 

Evrópusambandið og þær upplýsingar sem nú þegar eru til staðar eigi að vera upp á 

borðum og sjáanleg almenningi. Þeir telja að almenningur eigi síðan að fá að taka vel 

upplýsta ákvörðun með eða á móti aðild en það megi aldrei gerast án þess að 

aðildarsamningurinn fari í þjóðaratkvæðagreiðslu (Stefnumál Pírata, e.d.). 

Enn hafa Píratar ekki myndað sér stefnur í öllum málum. Ásamt fleiru þá hafa 

þeir ekki myndað sér stefnur um tvo mjög mikilvæg málaflokka, efnahagsmál og 

utanríkismál.  
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3.4 Píratar og Alþingiskosningar  
 

Mikil breyting hefur átt sér stað í íslensku samfélagi frá kosningum árið 2013. 

Þá kaus meirihluti þjóðarinnar Framsóknarflokkinn sem myndaði í kjölfarið 

ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum. Frá þeim tíma hefur fylgið farið hallandi hjá 

öllum fjór/fimmflokkunum. Þá sér í lagi Framsóknarflokksins sem hefur lækkað mjög 

hratt á þessu ári. Fylgi Pírata hefur hinsvegar verið á flugi upp á við sem sýnir okkur 

að núna er fólkið líklega alveg komið með nóg. Samkvæmt könnun 1 myndu 89,66% 

þátttakenda kjósa Pírata ef kosið yrði til alþingis í dag. Einnig telja 27.59% að þeir 

munu vera með 20-25% fylgi í kosningum árið 2017.  

27. apríl árið 2013 voru Alþingiskosningar haldnar í 21. sinn frá 

lýðveldisstofnun. Aldrei höfðu jafn margir listar boðið sig fram áður í sögu íslenskra 

stjórnmála. (Kosningasaga, 2013).  

Árið 2008 einkenndist af átökum í kjölfar hrunsins sem endurspeglar fjölda 

framboða. Stuttu síðar var stjórnlagaráð sett á laggirnar. Stjórnarskrármálið var eitt 

þeirra mála sem almenningur hafði kosið um árið 2012. Almenningur vildi að kosið 

yrði um nýja stjórnarskrá og vonaði að það myndi ganga eftir sem fyrst. Allt kom 

fyrir ekki því skuldamál heimilina urðu á toppnum og Framsóknarflokkurinn varð 

ótvíræður sigurvegari kosningann.  

 

Mynd 1: Samanburður framboðslista fylkja árið 2013 
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Í kosningunum hlutu Sjálfstæðisflokkur, Framsóknarflokkur, Samfylking, 

Vinstri grænir, Björt framtíð og Píratar kjörna þingmenn. Önnur framboð hlutu ekki 

nægilegt fylgi til að ná manni inn á þing (Kosningasaga, 2013). Framsóknarflokkurinn 

fékk mesta fylgið og myndaði í kjölfarið ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum sem 

voru næst atkvæðamestir. 

 

 

Mynd 2: Kosningasaga alþingisflokka árið 2007, 2009 og 2013 

Eins og meðfylgjandi mynd sýnir hér að ofan, hefur fylgið við gömlu 

fjór/fimmflokkana farið hallandi frá árunum 2007-2013. 

Tveir nýjir flokkar náðu inn á þing, Björt framtíð fékk sex þingmenn og Píratar fengu 

þrjá þingmenn. Birgittu Jónsdóttir þingmaður Pírata var afar þakklát fyrir stuðninginn 

frá þjóðinni sem þau fengu. Þetta var söguleg stund hjá Pírötum, því  Píratar eru 

Alþjóðleg hreyfing sem hefur aldrei átt fulltrúa inn á þjóðþingi (RÚV, 28. mars 

2013). 
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Mynd 3. Könnun af fréttablaðinu um fylgi stjórnmálaflokka árið 2015 

 

Á meðfylgjandi mynd hér að ofan má sjá könnun sem var gerð af 

Fréttablaðinu þann 15. og 16. júní árið 2015 á fylgi stjórnmálaflokka. Á landsvísu 

mælast Píratar enn langstærsti flokkurinn en samkvæmt könnuninni fengju Píratar 26 

þingmenn kjörna en í dag eru þeir aðeins með 3 þingmenn. Sjálfstæðisflokkurinn 

fengi 20 þingmenn en í dag eru þeir með 19. Öðrum flokkum er hinsvegar ekki að 

ganga eins vel ef marka má könnunina. Björt framtíð fengi engan mann á þing en í 

dag eru þeir með 6 þingmenn. Framsókn fengi aðeins 5 sæti en er í dag eru þeir með 

19. Vinstri græn myndu fá 5 þingsæti en eru í dag með 7 og Samfylkingin fengi 7 

menn á þing en eru í dag með 9. Samkvæmt könnuninni er því ríkisstjórnin fallin 

(Enginn höfundur, 19. júní 2015). 

Það var svo á fyrri hluta þessa árs sem að fylgi pírata tók á flug og vildu 

nokkrir forystumenn flokksins sem höfundur tók viðtöl við meina að það hafi gerst í 

kjölfarið „eftir að Gunnar Bragi sendi bréfið til framkvæmdaráðs Evrópusambandsins 

þá fannst þeim fólk svolítið kveikja á perunni”( Björn Leví, viðtal, 9. október 2015). 

Samkvæmt könnun höfundar, ef kosið yrði til alþingis í dag myndu 89,66% 

þátttakenda kjósa Pírata. Rúmlega 87% þeirra styðja ekki ríkisstjórnina. Eins og áður 
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hefur komið fram, telja þeir að brýnasta verkefnið í stjórnmálum í dag sé að breyta 

stjórnkerfinu. Það verði að gerast svo að hægt sé að auka lýðræðið. Samkvæmt 

viðtölum sem höfundur tók við forystumenn flokksins eru þeir einróma um að ef að 

Píratar fá umboð í næstu kosningum þá verður farið strax í breytingar á 

stjórnarskránni. Þeir telja áhrifin vera orðin meiri í krafti fylgisins og hinir flokkarnir 

eru farnir að skilja það meira og meira að forgangsröðun gildismats fólks er búið að 

breytast. Það þarf að koma stjórnarskránni í gegn sögðu viðmælendur könnunar 2, þá 

breytist strax mikið.  

Niðurstöður rannsóknar sýndu fram á að Píratar telja að áhrifamáttur 

flokksinns sé mestur þegar kemur að stjórnarskránni og breytingum á henni. 

4. Velgengni Pírata  
 

Vegna velgengni Pírata undanfarna mánuði í könnunum hafa þeir sætt mikilli 

gagnrýni úr hinum ýmsu áttum. Mesta gagnrýnin virðist þó vera að koma frá 

pólitískum andstæðingum því sumir þeirra telja að Píratar séu enn óskrifað blað. 

Einnig hafa sumir meðlimir ríkisstjórnarinnar gagnrýnt Pírata harkalega og þá einna 

helst fyrir að vera rótlaus, óstjórntækur flokkur með illa ígrundaða stefnu. Höfundur 

tók saman nokkur orð hjá stjórnmálamönnum og öðrum sem hafa gagnrýnt Pírata að 

undanförnu, meðal annars á internetinu.  

 

4.1 Umfjöllun pólitískra andstæðinga  
 

Athyglisvert er að þó fjöldi stjórnmálamann hafi talað um Pírata og velgengni 

flokksins á almennum vetttvangi, þá virðist neikvæð umfjöllun á flokkinn nánast 

alfarið koma frá núverandi ríkisstjórnarflokkum. 

Meðlimir Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins hafa látið mörg orðin 

falla um stefnur og áform  Pírata. Þingmaður Sjálfstæðisflokksins, Brynjar Níelsson 

gagnrýnir Pírata harkalega á Facebook-síðu sinni. Það var í stöðuuppfærslu sem birtist 

um það leyti sem Píratar voru að klára aðalfund sinn 29. ágúst síðastliðinn. Hann segir 

meðal annars að það sé einhver viðkvæmni í gangi gagnvart Pírötum og að einhverra 



24 

 

 

hluta vegna séu Píratar eini stjórnmálaflokkurinn sem að virðist ekki mega gagnrýna. 

Formaður flokksins Bjarni Benediktsson sakar Pírata um ístöðuleysi í viðtali þessa 

sömu helgi. Brynjar er samála Bjarna í þeim málum. Bjarni telur þó að bæði stefna og 

menn skipta máli þegar kemur að stjórnun landsins. Hann telur að sundurlaus hópur 

með illa hugsaða stefnu í mestu hagsmunamálum þjóðarinnar sé ekki líklegur til að ná 

árangri. Brynjar telur að það skipti máli hvernig sé stjórnað og hverjir það séu sem 

stjórna. Hann segir að það sé auðvelt að selja frasa um aukið lýðræði, arðinn til 

þjóðarinnar og borgarleg réttindi (Hringbraut, 2015). Bjarni Benediktsson, lét einnig 

hafa eftir sér í viðtali við Dagblaðið að mikið rótleysi einkenni suma í 

stjórnmálaflokki Pírata. Bjarni nefnir þá Birgittu Jónsdóttir þingmann Pírata 

sérstaklega fyrir að fara frá einum flokk yfir í aðra. Stóra spurningin að mati Bjarna er 

fyrir hverju standa Píratar? Er einhver kjölfesta í þeim? En hann telur að Píratar séu 

að stærstum hluta óskrifað blað (Haraldur Guðjónsson, 2015). 

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra telur það áhyggjuefni ef að 

byltingaflokkar eins og Píratar nái völdum. Það gæti orðið mikið áhyggjuefni fyrir allt 

samfélagið. Hann telur litlar líkur vera á því að kosningar fari eins og kannanir hafa 

sýnt undanfarna mánuði. Hann sagði einnig að ef Píratar fengi yfir 30% fylgi þá tæki 

við allt önnur stefna í samfélaginu og þá yrði erfitt að viðhalda þeim gildum sem hafa 

einkennt Ísland undanfarna áratugi (Kolbeinn Tumi Daðason, 25. júní 2015).  

 

4.2 Almenn umræða um Pírata og umfjöllun álitsgjafa 
 

Álitsgjafar og stjórnmálaskýrendur hafa keppst við að skýra veglengni 

Pírataflokksins og finna í henni vísbendingar um hvort íslenskt stjórnmálalandslag 

hafi breyst, og þá með hvaða hætti. Segja má að nokkur ólík sjónarmið hafi komið 

fram í þeirri umræðu sem voru bæði jákvæð og neikvæð.  

 
Egill Helgason telur að nú hljóti menn að fara að skoða Pírata betur og hvað 

það er sem þeir standa fyrir, þar að segja annað en að vera ekki hluti af flokkakerfinu. 

Píratar hafa starfað ágætlega á þingi og þeir virka mun einlægari en hinir flokkarnir. 

Egill telur þó að þeir séu ekkert sérstaklega samstiga. (Egill Helgason, 3. mars 2015). 
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Í skoðanakönnunum eru Píratar að slá alls konar met og halda 30% fylgi mánuð eftir 

mánuð. Í dag eru þeir komnir með 35,9% fylgi. Á sama tíma er Sjálfstæðisflokkurinn 

kominn niður í 21,6% og hefur ekki mælst minni síðan í hruninu (Egill Helgason, 1. 

september 2015).  

Það er því orðið nokkuð ljóst að önnur eins ógn hefur ekki steðjað að 

fjórflokkunum. Núna er komið mitt kjörtímabil og samanlagt er sitjandi ríkisstjórn 

Framsókn og Sjálfstæðisflokkurinn með 32,7% fylgi. Niðurstöðurnar hljóta að vera að 

endurspegla ógeð á hefðbundum stjórnmálum. Litlar líkur eru á að flokkarnir eigi séns 

í næstu kosningum nema að þeir fari í sjálfsskoðun. Hann telur að þeir verði að taka 

fyrir hagsmunatengslin og að raunverulegar umbætur í húsnæðismálum, 

heilbrigðismálum og peningamálastjórnun lýti dagsins ljós. Kannski eru flokkarnir að 

stóla á að þeir geti híft sig upp með einhverjum brellum þegar styttist í kosningar en 

eftir því sem að Píratar verða lengur á toppnum minnka líkurnar á að það sé hægt 

(Egill Helgason, 1. september 2015).  

Niðurstöður kannana sýna að flokkshollusta er að segja sitt síðasta, ungu fólki 

er alveg sama hvaða hefðir, heiti og sögur stjórnmálaflokkarnir hafa að geyma. 

Margir reyna að útskýra að gott gengi Pírata komi til vegna óánægju en kannski er 

það ekki raunin, hann telur að löngunin eftir nýjum vinnubrögðum og viðhorfum í 

pólitík sé mjög eindregin á meðal þjóðarinnar (Egill Helgason, 25. mars 2015). 

Gunnar Helgi Kristinsson, prófessor í stjórnmálfræði við Háskóla Íslands, hefur sagt 

að ef kannanir eru skoðaðar yfir langt tímabil, má sjá að einn 

stjórnarandstöðuflokkurinn rýkur alltaf upp í fylgi. Hann telur að það sé varasamt að 

lesa mikið í gengi Pírata að svo stöddu (Hjörtur J. Guðmundsson, 4. maí 2015). 

Styrmis Gunnarssonar, stuðningsmaður Sjálfstæðisflokksins telur að 

grundvallarbreytingar séu að eiga sér stað í viðhorfi kjósenda á íslenskum 

stjórnmálaflokkum. Hann telur að Skoðanakannanir bendi sterklega til þess að Píratar 

séu að taka við hinni fyrri stöðu Sjálfstæðisflokksins í íslenskum stjórnmálum. 

Samkvæmt honum er unga fólkið að hverfa frá hinum hefðbundnu flokkum. Að hans 

mati er mesta óánægjan á meðal yngstu kjósendanna. Það stafi augljóslega út af 

hruninu 2008 og viðbrögð flokkana við því. Forystusveitir gömlu flokkanna hafa yppt 
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öxlum allt þetta ár Hvort hinir hefðbundnu flokkar ná sér á strik eða veslast smátt og 

smátt upp snýst um hver viðbrögð þeirra verða við stöðunni sem er augljóslega komin 

upp (Styrmir Gunnarsson, 2015). 

Álitsgjafarnir telja að unga fólkið sé að að yfirgefa gömlu flokkana, þar sé 

mesta óánægjan. Það sé vegna þess að þau vilja breytingar í stjórnmálum, bæði á 

stjórnun og viðhorfi. Þau virðast vera búin að missa trúna á gömlu flokkunum. Píratar 

segjast vera með lausnina það er að breyta kerfinu, þau eru hreinskilin og tala á 

mannamáli. Þeir telja einnig að hinir flokkarnir þurfi að fara að hisja upp um sig 

buxurnar áður en það verður um seinan.  

5. Rannsókn á viðhorfum Pírtata 
 

Í ljósi þess hve ólíkar skýringar utanaðkomandi áhorfendur, pólítískir 

andstæðingar, álitsgjafar og stjórnmálaskýrendur hafa gefið á velgengni pírata er 

áhugavert að spyrja sig hvað pírötum sjálfum finnst. 

Höfundur framkvæmdi hvoru tveggja eigindlega og megindlegar rannsóknir. 

Eigindlegi hluti rannsóknarinnar byggir á viðtölum sem voru tekin við forystumenn 

Pírata. Tilgangurinn var að komast að því hvernig þeir hyggjast breyta íslenskum 

stjórnmálum og íslensku samfélagi. Einnig gerði höfundur tvær megindlegar 

rannsóknir. Í fyrsta lagi með því að velja 30 meðlimi af Pírataspjallinu á Facebook til 

að svara sex spurningum. Í öðru lagi var könnun með 15 spurningum sett inn á sömu 

síðu. Það var gert til að komast meðal annars að þvi hvað hinn almenni Pírati telur 

vera áhrifamátt og styrkleika flokksins.  

Þegar farið er af stað með rannsókn þarf að ígrunda vel hvaða 

rannsóknaraðferð verður fyrir valinu. Valið byggist á markmiði rannsóknar og hvaða 

aðferð hentar best hverju sinni. Í félagsvísindum byggjast rannsóknaraðferðir á 

tveimur mismunandi rannsóknarhefðum. Þær eru megindlegar rannsóknaraðferðir og 

eigindlegar rannsóknaraðferðir. Báðar eru þessar rannsóknarhefðir í 

grundvallaratriðum ólíkar en vega hvor aðra upp. Megindlegar rannsóknaraðferðir 

safna tölulegum gögnum t.d. með netkönnun eða vettvangskönnun og henta þær vel 
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til að fá yfirlit yfir tiltekið svið, um viðhorf eða hegðunarmynstur. Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir eru notaðar þegar markmiðið er að fá skilning fólks eða merkingu 

á hinum ýmsu málefnum. Einstaklingsviðtöl og rýnihópar falla hvorutveggja undir 

eigindlegar rannsóknaraðferðir . Ekki er þó hægt að alhæfa út frá niðurstöðum sem 

eru fengnar með eigindlegri rannsóknaraðferð yfir á stærri hóp en þær veita dýpri 

innsýn í viðfangsefnið (Háskóli Íslands, 17. september 2014). Einstaklings viðtöl eru 

hvað mest notaða aðferðin í eigindlegum aðferðum en þá notast rannsakandi við 

opnar eða hálfopnar spurningar. Opin viðtöl fela það í sér að rannsakandi varpar fram 

einni opnunarspurningu og fær þannig viðmælendur til að tjá sig um það sem þeim 

þykir mikilvægast (Bryman og Bell, 2007). Hálf opin viðtöl innihalda spurningar með 

ákveðið þemu og er röð spurninga ekki endilega fylgt eða þær allar notaðar. 

Rannsakandi leitast eftir því að viðhorf og sýn viðmælendanna komi sem best fram 

(Kvale, 2007). Eigindlegar aðferðir eru sveigjanlegri en megindlegar rannsóknir, það 

eru fáir þáttakendur  og rannsakandinn túlkar svör þeirra.  Markmið eiginlegra 

rannsókna er ekki að alhæfa eða að komast að nákvæmum niðurstöðum (Bryman og 

Bell, 2007). 

 

5.1.1 Viðtöl 
 

Í rannsóknarverkefninu framkvæmdi höfundur í fyrsta lagi eigindlega 

rannsókn með hálfopnum viðtölum. Þessi aðferð var notuð til að afla upplýsinga um 

reynslu viðmælenda á framtíð og áformum Pírata fyrir næstu Alþingiskosningar. Aðal 

markmið rannsóknarinnar var að komast að því hvað þeir hyggjast gera og hvernig 

þeir ætla að koma því í framkvæmd komist þeir til valda. Tekin voru tíu hálfopin 

viðtöl við tíu viðmælendur. Eftir að rannsakandi hafði valið þemu bjó hann til 

spurningaramma ásamt því spurði rannsakandi í upphafi hvers viðtals hver væri að 

þeirra mati í forsvari fyrir flokkinn og þannig fann rannsakandi næsta viðmælenda. 

Þemun voru áhrifamáttur, spilling, pólitísk vandamál og Stjórnarskrábreytingar. 
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5.1.2 Þáttakendur  
 

Við þessa rannsókn ákvað höfundur að notast við úrtak sem kallast 

snjóboltaaðferðin. Það er aðferð sem felur í sér að komast í samband við þá sem 

þekkja til viðfangsefnisins sem rannsakað er en þannig fékk höfundur ábendingar um 

hugsanlega viðmælendur (Bryman og Bell, 2007).  

Tilgangur viðtalanna var að fá þeirra viðhorf og innsýn á íslensk stjórnmál í 

dag. Rannsakandi lét það eftir viðmælendum að koma á framfæri því sem að þeim 

finnst mestu máli skipta. Tilgangur eigindlega hluta rannsóknarinnar felur í sér það 

markmið að kanna hver áform Pírata séu komist þeir til valda í næstu kosningum. 

Úrtakið voru tíu forystumenn Pírata úr Reykjavík og nágrenni. Til að nálgast 

forystumenn Pírata í byrjun rannsóknar sendi höfundur netpóst til Birgittu Jónsdóttur, 

Helga Hrafns Gunnarsson, Jón Þórs Ólafssonar og Ástu Helgadóttur. Í upphafi 

útskýrði höfundur rannsóknarverkefni sitt fyrir tilvonandi viðmælendum sínum og 

boðaði þau svo í viðtal í kjölfarið. Birgitta og Ásta gátu því miður ekki gefið sér tíma 

vegna anna en Helgi Hrafn og Jón Þór hittu höfund tvisvar sinnum á ferlinu. 

Höfundur spurði alla viðmælendur sína í upphafi viðtals, hverjir þeir teldu að væru í 

forystu fyrir flokkinn og bað þá að benda höfundi á hverjir það væru að þeirra mati. 

Þannig fann höfundur viðmælendur sína með snjóboltaaðferðinni þ.e.s.a. ábendingum 

frá fyrri viðmælendum. Forystusveit flokksins er í raun bara sú sem er að vinna við 

þetta. Við mundum helst vilja trúa því að það sé ekki nein forystusveit. Við forðumst 

eins og við getum að hafa leiðtoga, sem dæmi erum við ekki með formann nema bara 

að nafninu til (Helgi Hrafn Gunnarsson, viðtal, 15. September 2015)...  

Hálfopin einstaklingsviðtöl voru tekin við tíu forystumenn Pírata á tímabilinu 

september til nóvember 2015. Aðrir félagsmenn sem voru einnig nefndir og komu til 

greina en höfundur hafði ekki samband við voru Smári Mcarthy, Sveinbjörn, Finnur, 

Þórlaug, Kristín Elva og Hildur. 

Tafla 1. Tíu forystumenn Pírata úr Reykjavík og nágrenni 

Nafn Titill Pírata Fæðingarár 

Arnaldur Sigurðsson Áheyrnarfulltrúi í Skóla-og frístundaráði og Forseti 
Ungra Pírata í Evrópu 

1987 
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Björn Leví Gunnarsson Varaþingmaður í Reykjavíkurkjördæmis norður 1976 

Erna Ýr Öldudóttir Formaður framkvæmdaráðs 1973 

Eva Lind Þuríðardóttir Einn af stofnundum og ýmis embætti 1974 

Halldór Auðan Svansson Borgarfulltrúi 1979 

Halldóra Mogesen Varaþingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður 1979 

Helgi Hrafn Gunnarsson Formaður og þingmaður í Reykjavíkurkjördæmi norður 1980 

Jón Þór Ólafsson Fyrrverandi þingmaður í Reykjavíkurkjördæmi 1977 

Katla Hóm Vilbergs Þórhildardóttir Stjórnarformaður í Reykjavík 1987 

Þórgnýr Thoroddsen Varaborgarfulltrúi Reykjavíkurborgar 1982 

 

 

5.1.3 Framkvæmd viðtala 

  
Við úrvinnslu viðtalanna notaðist rannsakandi við aðleiðslu til að leita eftir 

mynstri sem mynda heildarmynd skoðana viðmælenda. Aðleiðsla er talin vera 

skynsamleg ef forsendur  gera niðurstöðuna allavega líklegri en ekki. Því hærri sem 

líkurnar eru þeim mun skynsamari er aðleiðslan (Erlendur Jónsson, 2000). 

Aðleiðsluaðferð var notuð en með þeirri aðferð fá persónulegar upplifanir og einstaka 

athugasemdir viðmælenda að njóta sín. Viðtölin voru eins og áður sagði tekin á 

tímabilinu september til nóvember 2015. Viðtalstími tók frá 28 mínútum upp í 

rúmlega eina klukkustund. Rannsakandi hitti viðmælendur sína á kaffihúsum í miðbæ 

Reykjavíkur og á skrifstofu Pírata í Reykjavík. Öll viðtölin voru hljóðrituð og afrituð 

með leyfi viðmælenda. Gögn úr viðtölum höfundar eru meðfylgjandi í viðauka 1. 

Ólíklegt verður að teljast að þátttakendur hafi haft samráð um svörun. Við 

greiningu leitaðist höfundur meðal annars eftir því hvort viðmælendur hafi 

sameiginlega sýn á íslensk stjórnmál í dag og hvað þeir teldu að væri brýnasta 

verkefnið komist þeir í áhrifastöðu í næstu kosningum. Markmiðið með 

einstaklingsviðtölum er að alhæfa aldrei niðurstöður yfir á stærri hóp. Fyrst of fremst 

er markmiðið að fá innsýn í hugmyndir og eða viðhorf fólks í tengslum við ákveðið 

viðfangsefni (Háskóli Íslands, 17. september 2014). 
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5.1.4 Samantekt viðtala 
 

Forystumenn Pírata telja að brýnasta verkefnið í stjórnmálum í dag sé að 

breyta stjórnkerfinu. Það verði að gerast svo að hægt sé að auka lýðræðið í landinu. 

Þeir vilja nýta alla möguleika til gegnsæis meðal annars til að berjast gegn rótgrónasta 

vandamáli Íslands, spillingu. Íslenska krónan er annað stórt vandamál sem þeir telja 

að sé mikilvægt að við Íslendingar losnum undan sem fyrst. Þeir telja eina lausnina 

geta verið t.d.að afnema lögeyri þá fær fólkið og fyrirtækin að nota hvaða gjaldmiðil 

sem það vill. Líklegast yrði það gjaldmiðillinn sem við værum að flytja mest út í.  

 Viðmælendur mínir voru flestir samála um að það vanti ákveðna fagmennsku 

í pólitíkina og langtíma hugsun. Ein ástæðan fyrir því að þeir vilja fá stjórnarskránna í 

gegn er gagnsæi og þátttaka. Þeir telja að það þurfi að forgangsraða 

heilbrigðiskerfinu, næstu tíu árin í það minnsta. Höfundur spurði forystumenn Pírata 

hvort þeir teldu vera alvarlegra, efnahagsleg vandamál eða pólitísk vandamál í dag. 

Sjö þeirra telja að það sé fyrst of fremst pólitísk vandamál. Halldóra telur 

efnahagsvandamálið vera pólitískt vandamál. Að hennar mati er rótina sú að það er 

ekki pólitískur vilji til þess að horfa út fyrir kassann. Að hennar mati á kerfið að þjóna 

samfélaginu (Halldóra Mogesen, viðtal, 30. september 2015). Tveir þeirra telja þó að 

bæði vandamálin séu jafn alvarleg. Helgi Hrafn taldi þetta vera samþætt en sagði að 

alvarlegri væri pólitísk. En að hans mati eru efnahagslegu vandamálin alltaf 

tímabundin. (Helgi Hrafn Gunnarsson, viðtal 24. september 2015).  

Viðmælendur töluðu öll mikið um spillingu og gegnsæi þegar höfundur spurði 

þau hver þau teldu að væri vandinn við íslensk stjórnmál. Að mati forystumanna er 

heilbrigðisvandamálið stærsta vandamálið hér á Íslandi. Pólitíska þá er það spilling og 

viðhorf til valdsins. Það vantar meiri fagmennsku og hluti af því er að nútímavæða 

stjórnkerfið og stjórnsýsluna í átt að meira gagnsæi því gagnsæi kemur ekki endilega 

að sjálfu sér. Að mati Ernu eru flestir inn á Alþingi gott fólk sem vill gera góða hluti 

en þau komast ekkert áleiðis því framkvæmdavaldið sem er stjórnsýslan hefur svo 

mikil völd (Erna Ýr Öldurdóttir, viðtal, 13. nóvember 2015). 



31 

 

 

Þegar höfundur spurði forystumenn Pírata hvað þeir teldu vera helstu 

vandamál í íslensku samfélagi. Voru þau flest samála um að fólk þyrfti að fara að taka 

meiri ábyrgð og hætta þessari meðvirkni. Fólk er ofboðslega reitt heima hjá sér að 

mati flestra viðmælenda en er lítið tilbúið til að gera neitt sjálft. Það er alltaf að kasta 

ábyrgðinni af sér yfir á einhverja aðra aðila. Að mati forystumanna er samfélagið ekki 

búið búið að jafna sig eftir bankahrunið sem átti sér stað haustið 2008. Fólkið  enn 

erfitt með að fóta sig og telur að mörgu sé ósvarað. Þeir telja að samnefnarinn sé 

spilling. “Hún er bara ekki eins og mælist í flestum öðrum löndum, mín skoðun er sú 

að það er jafnmikil spilling allstaðar. Sumstaðar er hún með vopnum  og ofbeldi. 

Annarstaðar er hún frændsemi, peningar, völd, vinir og auðlindir“ (Björn Leví 

Gunnarsson, viðtal, 9. október 2015). 

Höfundur spurði viðmælendur sína hvernig þeir sjái fyrir sér að Píratar geti 

breytt íslensku samfélagi og íslenskum stjórnmálum. Þeir telja að auka verði gegnsæi, 

stjórnarskrábreytingar verði að eiga sér stað og að meira upplýsingaaðgengi sé til 

staðar. En annars mun lítið breytast að þeirra mati. Viðmælendur telja sig nú þegar 

hafa breytt miklu þar að segja t.d. með því að hrista upp í gömlum staðalímyndum um 

pólitík. Þeir telja sig þó líklegast þurfa meira en fjögur ár þess að breyta íslensku 

samfélagi og íslenskri pólitík. Þetta snýst ekki bara um hvað við erum að gera á þingi. 

Þetta snýst einnig um hvaða áhrif við erum að hafa í samfélaginu. (Katla 

HólmVilbergs Þórhildardóttir, viðtal, 14. október 2015). Að þeirra mati eru áhrifin 

orðin meiri í krafti fylgisins. Þeir eru farinir að sjá að hinir flokkarnir eru loksins að 

fatta að gildismats fólks er búið að breytast svolítið. Lýðræðisumbæturnar, meira 

gegnsæi, koma að ákvarðanatöku og allt það er búið að forgangsraðast ofar hjá fólki 

að þeirra mati. Að mati Helga Hrafns er vandamálið komið til vegna þess að 

akvörðunarferlið sjálft er bilað að mörgu leyti, aðalega takmarkað. Þá sér í lagi Ísland, 

sem er mjög lítið land og því mun veikara gagnvart spillingu“ (Helgi Hrafn 

Gunnarsson, viðtal, 24. sepember 215). Öll nefndu þau aðalfund Píata, sem ályktaði í 

lok ágúst um nýju stjórnarskránna og um þjóðaratkvæðargreiðslu um áframhaldandi 

aðild að Evrópusambandinu. Píratar telja það nauðsynlegt því það náist ekki sátt í 

þjóðfélaginu fyrr en hefur verið greitt úr þessum tveimur málum. “Annað það er 
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kvótamálin, sjávarútvegsstefna Pírata er tilbúin og hún er líka tilraun til að reyna að fá 

sátt (Erna Ýr Öldudóttir, viðtal, 13. nóvember 2015).  

Þegar höfundur spurði viðmælendur sína hvernig þeir sæju fyrir sér að geta 

hrint þessum áformum í framkvæmd, þar sem að þeir næðu líklegast ekki meiri hluta í 

næstu Alþingiskosningum. Einnig spurði höfundur þá með hvaða stjórnmálaöflum 

þeir teldu sig geta unnið með. Þau telja sig vera búin að sýna það bæði í borginni og á 

þingi að þau geta unnið með öðrum stjórnmálaöflum. Það að ef við höfum umboð til 

þess í næstu kosningum að fara í þessa vinnu varðandi nýju stjórnarskránna þá 

myndum við búa til kosningu og klára hana strax. Það er ekki til nein ein lagabreyting 

á Íslandi sem að myndi fara lengra í átt að því að uppfylla verndun borgararéttinda og 

lýðræðisumbætur. Líkurnar eru auðvitað hvernig þau standa þegar kemur að næstu 

kosningum. En að þeirra mati er Stjórnarskráin mikilvægasta málið og hún er númer 

eitt, tvö og þrjú. Það þarf að bæta kerfið og hvernig það er unnið á þingi. Ef að við 

fáum þetta fylgi sem við erum að fá í könnunum undanfarið, í kosningum, það þýðir 

að við gætum handstýrt öllu sem að ætti að fara í gegn“ (Katla Hólm Vilbergs 

Þórhildardóttir, viðtal, 14. október 2015). Við myndum vinna með þeim sem væru til í 

að stuðla að nýrri stjórnarskrá númer eitt sögðu allir viðmælendurnir.  Nokkrir nefndu 

að þau gætu hugsanlega unnið með Sjálfstæðisflokknum,  Bjartri framtíð, 

Samfylkingunni eða eitthvað af nýjum framboðum. Síðst væri það líklegast Vinstri 

grænir því þeir eru of miklir foræðishyggjumenn og Framsóknarflokknum sem er 

íhaldsflokkur með engar stefnur (Erna Ýr Öldudóttir, viðtal, 13. nóvember 2015). 

 

5.1.5 Niðurstöður úr viðtölum  
 

Viðmælendur telja að auka verði gegnsæi, stjórnarskrábreytingar verði að eiga 

sér stað og að meira upplýsingaaðgengi sé til staðar, því annars mun lítið breytast. 

Þeir telja sig nú þegar hafa breytt miklu t.d. með því að hrista upp í gömlum 

staðalýmindum um pólitík. Forystumenn Pírata telja að það þurfi að berjast gegn 

rótgrónasta vandamáli Íslands, spillingu. Þeir telja að það vanti ákveðna fagmennsku í 

íslensk stjórnmál og vilja þeir nýta alla möguleika til gagnsæis. Samfélagið er ekki 
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búið að jafna sig eftir bankahrunið sem átti sér stað haustið 2008. Fólkið er enn mjög 

reitt, á erfitt með að fóta sig og telur að mörgu sé enn ósvarað. Þeir telja að 

samnefnarinn sé enn og aftur spilling.  Að þeirra mati er heilbrigðisvandamálið eitt 

stærsta vandamálið í dag en brýnasta verkefnið í stjórnmálum er að þeirra mati 

breytingar á stjórnarskránni. Þeir telja sig vera búin að sína það bæði í borginni og á 

þingi að þau geta unnið með öðrum stjórnmálaöflum. Í næstu kosningum vilja þau 

vinna með þeim flokkum sem eru til í að stuðla að nýrri stjórnarskrá, það er númer 

eitt. Sumir þeirra telja að líklegast gætu þeir síðst unnið með Framsóknarflokknum og 

Vinstri grænum. Ósk þeirra er sú að Píratar og önnur ný framboð næðu meirihluta. 

Flokkurinn hefur nú þegar ákveðið að ef að Píratar fá umboð í næstu kosningum þá 

verður farið strax í breytingar á stjórnarskránni. Áhrifin eru orðin meiri í krafti 

fylgisins og hinir flokkarnir eru farnir að skilja það meira og meira að forgangsröðun 

gildismats fólks er búið að breytast. Ef gengi Pírata heldur áfram á þessari braut þá 

gætu þeir verið í þeirri stöðu að fá aðra stjórnmálaflokka til þess að samþykkja 

breytingar á stjórnarskránni áður en farið verður í samstarf. Þeir telja einnig að allt 

samfélagið þurfi að fara að taka meiri ábyrgð og taka völdin meira í sínar hendur, án 

þeirra gengur dæmið ekki upp. 

 

5.2.1 Könnun 1 um viðhorf og álit hins almenna Pírata á flokki sínum 
 

Í öðru lagi beitti höfundur, megindlegri rannsóknaraðferð til að skoða hvert 

viðhorf og álit hins almenna Pírata er á flokk Pírata. Könnunin var sett inn á síðu sem 

heitir Pírataspjallið á Facebook en sú síða inniheldur yfir 4.900 meðlimi sem eru þó 

ekki allir Píratar. Könnunin var trúnaðarmál og nafnlaus. Höfundur gekk úr skugga 

um að þátttakendur væru meðvitaðir um tilgang og markmið könnunarinnar og í 

byrjun könnunar útskýrði höfundur rannsókn sína í stuttum orðum. Með því að opna 

hlekkinn sem var settur á síðuna gaf þátttakandi samþykki sitt fyrir notkun á 

niðurstöðu könnunarinnar. Gögn úr könnun höfundur eru meðfylgjandi í viðauka 2. 

 

5.2.3 Þáttakendur og úrvinnsla könnun 1 
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Við hönnun könnunarinnar gætti höfundur þess að spurningar væru 

hnitmiðaðar og tækju mið af markmiðum hennar. Könnunin samanstóð af 15 

spurningum og var svartími áætlaður u.þ.b. fimm mínútur.  

Könnunin var lögð fyrir þýði sem samanstóð af notendum á facebooksíðunni 

Pírataspjallið með yfir 4900 meðlimi. Ástæða þess að könnunin var sett inn á þessa 

síðu var sú að þannig taldi höfundur að um væri að ræða breiðan hóp af fólki með 

ólíkan bakgrunn og viðhorf. Meðlimir Pírataspjallsins eru þó ekki allir Píratar og því 

mátti höfundur búast við lítilli svörun. Svör voru greind með tilliti til lýðfræðilegra 

breyta s.s. kyns, aldurs, menntunar og búsetu út frá kjördæmi. Markmiðið var að fá 

sýn inn í hugarheim hins almenna Pírata um hvað þeim fyndist um stefnumál og 

áherslur flokksins. Höfundur rannsakaði meðal annars hvað þeir teldu að væri 

áhrifamáttur flokksins, hvaða stefnumál þeim þætti mikilvægast og hvað þau teldu að 

væri mest aðkallandi vandamálið sem að stjórnvöldu þyrftu að takast á við í dag. 

Hlekkur með könnuninni var settur inn á síðu á Facebook sem ber nafnið 

Pírataspjallið. Með könnuninni setti rannsakandi lýsingu á rannsókn sinni og bauð 

meðlimi síðunnar að taka þátt. Þýðið í könnuninni eru allir Píratar á Íslandi og úrtakið 

meðlimir Pírataspjallsins. Höfundur notaðist við tilviljunarúrtak en það er úrtak sem 

er notað til að kanna viðhorf ákveðins þýðis. Höfundur notaðist við úrtak sem hann 

vonaðist til að myndi endurspegla þýðið en með þannig úrtaki eiga allir þeir sem 

tilheyra hópnum sem könnunin snýst um að eiga möguleika á að geta lent í úrtakinu 

(Outcome kannanir ehf, 2015). 

 

5.2.4 Samantekt kannana 1 
 

Heildarfjöldi þátttakenda voru 58 aðilar. Flestir sem tóku þátt, eða rúmlega 

45% þeirra voru á aldrinum 26-35 ára en rúmlega 24% voru á aldrinum 36-45 ára. Því 

miður tóku mjög fáir kvenmenn þátt í könnuninni því rúmlega 79% svarenda voru 

karlmenn. Flestir höfðu lokið BA/BS gráðu eða 27 þátttakendur og 10 höfðu lokið við 

MA gráðu. Flestir voru búsettir í Reykjavík suður og Reykjavík norður eða samtals 36 

aðilar. 
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Höfundur spurði hvaða flokk þeir kusu áður en þeir gengu til liðs við Pírata. 

21.05% sögðu að þeir hefðu kosið Vinstri græna og 15,79% kusu áður 

Samfylkinguna. 10.53% kusu Sjálfstæðisflokkinn síðast og tæplega 9% Bjarta 

framtíð. Rúmlega 20% sögðust ekki hafa kosið árið 2013. Þegar þau voru spurð hvað 

þau hefðu kosið árið 2013, sögðust 53.45% hafa kosið Pírata. 10.34% kaus Bjarta 

framtíð og 10,34%. Ef kosið yrði til alþingis í dag myndu 89,66% þátttakenda kjósa 

Pírata en 8.62% voru óákveðin. Þegar spurt var hvað telur þú að Píratar fái mörg 

prósenta fylgi í næstu kosningum svöruðu 27.59% að Píratar fái 20-25%. Rúmlega 

12% telja að þeir fái 30-35% og 13.79% sögðu 25-30%.  

 

Mynd 4. Mismunur alvarleika spillingar, skortur á gegnsæi, beinu lýðræði og umræðu. 

Þegar þau voru spurð hvort þau teldu vera alvarlegra vandamál þ.e.a.s. pólitísk 

vandamál s.s. pólitísk spilling, skortur á gegnsæi, skortur á beinna lýðræði og 

vanþroskuð eða óupplýst umræða. Eða hinsvegar efnahagsvandamál s.s. misskipting, 

fátækt, efnahagslegt ójafnvægi, bág kjör aldraða. Svöruðu 62.07% þeirra að það væri 

pólitísk vandamál en 27.59% sögðu það vera efnahagsleg vandamál.  
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Mynd 5. Sýnir samanburð á þeim fimm mest aðkallandi vandamálum í dag  

 Þegar þátttakendur áttu að merkja við þau fimm vandamál sem þau telja vera 

mest aðkallandi að stjórnmálmenn skuli bregðast við í dag, svöruðu 68.97% þeirra að 

það væri pólitísk spilling. Rúmlega 62% telja að það sé við efnahagsleg misskipting 

eða efnahagslegt óréttlæti. 60.34% sögðu að það væri skortur á gegnsæi og 56.9% 

telja það vera skort á beinna lýðræði eða lýðræðislegri þátttöku. Oft var merkt við 

fátækt og bág kjör öryrkja og aldraða eða samtals 41.38%. Við ósjálfbæra nýtingu á 

auðlindum merktu 34.48% og 32.76% merktu við tilburðir fyrirtækja til þöggunar eða 

ritskoðunar og söfunar á persónuupplýsingum. 

Spurt var hvort að þau styddu ríkisstjórnina í dag og svöruðu 87.93% þeirra 

nei en 8.62% hafði ekki skoðun á málinu. Þau voru spurð hvað þau teldu að væri 

áhrifamáttur Pírata voru svörin meðal annars þau að Píratar leyfa fólkinu að taka þátt í 

sínum stefnum. T.d. með kosningum í píratakerfinu á meðan aðrir flokkar gera það 

sem hentar hverjum pólítíkus fyrir sig. Hvort sem þeir komast í ríkisstjórn eða ekki 

telja þau að Píratar hafi núna og muni hafa í framtíðinni talsverð áhrif á hinn pólitíska 

leikvöll. Áhrifamáttur þeirra hefur persónulega skoðanamyndandi áhrif á umræðuna 

með ferskari aðkomu, aðferðum, efnistökum og umræðum.  Eftir langa tíð mikils 

stjórnlyndis, frekju og spillingar í íslenskum stjórnmálum telja þeir að  Píratar sé eins 

og ferskur andblær.  Nýbreytnin gerir það að verkum að erfitt er að koma almennilegu 

höggi á flokkinn og því heldur fylgið vel. Einnig tóku þau oft fram að það skiptir máli 
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að hinn almenni Pírati getur komið að stefnumótun flokksins hvenær sem er. Þau 

töluðu um að auðmýkt og hreinskilni einkenndi flokkinn og að þau töluðu á 

mannamál. Oft kom fram að áhrifamáttur Pírata væri aukin valdefling borgara, 

gagnsæ stjórnsýsla og margt fleira . Einn taldi áhrifamátt Pírata í dag vera fyrst og 

fremst hræðsla „fjórflokksins“ við gengi pírata.  

Þegar að þau voru spurð hvað þau teldu vera aðal vandann við íslensk 

stjórnmál í dag, sögðu margir að það væri spilling eða sautján aðilar. Spilling, 

ógagnsæi og það að almenningur hafi ekki nein áhrif á gang mála nema í kosningum á 

fjögra ára fresti telja þau að sé stór vandi í íslenskum stjórnmálum. Ellefu nefndu að 

það væru hagsmunasamtök, þar að segja að stjórnmálamenn hugsuðu fyrst og fremst 

um hagsmunaaðila en ekki um almenning og það væri gríðarlega stór vandi. Það væri 

hægt að tala um það í allan dag sagði einn þátttakandi, en hann telur að það sem 

dregur að flest vandamálin eru spilling og virðingarleysi gagnvart vilja almennings. 

Fjórir töldu að um Úrelt og gallað kerfi væri að ræða. All margir þátttakendur telja að 

það sé flokka pólitík  sem búi til stjórnmálamenn og kerfisgallana sem endurspegla 

ekki þjóðina og eru úr takt við raunveruleikann. Frændhygli var einnig oft nefnd 

ásamt eigingirni og sjálfsblekkingu. 

 

5.2.5 Niðurstöður úr könnun 1 
 

Niðurstaða könnunar sýnir að flestir sem tóku þátt eða rúmlega 45% þeirra 

voru á aldrinum 26-35 ára.Vinstri grænir virðast vera að missa mesta fylgið 

samkvæmt könnuninni því rúmlega 21% kusu þá áður en þeir gengu til 

Pírataflokksins. Einnig sést að Samfylkingin og Sjálfstæðisflokkurinn voru líka að 

missa sín atkvæði yfir til Pírata. Flestir af viðmælendum mínum kusu Pírata í 

kosningum árið 2013 og sögðust tæplega 90% þeirra ætla að kjósa Pírata í næstu 

kosningum. 27.59% telja að Píratar fái 20-25% fylgi árið 2017. Flestir telja að pólitísk 

vandamál séu alvarlegri en efnahagsleg vandamál. Tæplega 69% sögðu að pólitísk 

spilling væri eitt mest aðkallandi vandamálið í íslenskum stjórnmálum. Rúmlega 62% 

merktu við efnahagslega misskiptingu og 60.34% merktu við skortur á gegnsæi. Þau 
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telja áhrifamátt flokksins vera að hinn almenni Pírati getur komið að stefnumótun 

flokksins hvenær sem er. Þau töluðu um að auðmýkt og hreinskilni einkenndi 

flokkinn og að þau töluðu á mannamál. Oft kom fram að áhrifamáttur Pírata væri 

aukin valdefling borgara og gagnsæ stjórnsýsla. 11 aðilar nefndu að það væru 

hagsmunasamtök, þar að segja að stjórnmálamenn hugsuðu fyrst og fremst um 

hagsmunaaðila. 

Höfundur hafði vonast eftir fleiri þátttakendum en eins og áður hefur komið 

fram, tóku 58 aðilar þátt. Í kjölfarið og til viðmiðunar ákvað höfundur að skoða 

kosningakerfi Pírata á www.x.piratar.is en þar geta aðeins skráðir meðlimir Pírata 

kosið. Þar má greinilega sjá að fáir eru að taka þátt þegar kemur að því að kjósa um 

hina ýmsu málaflokka hjá flokknum. Til umræðu hafa verið um 29 málaflokkar til að 

mynda gagnsæi, heilbrigðismál og lýðræði. Flest málin eru að fá heldur dræma 

þátttöku en yfirleitt eru í kringum 40 aðilar að kjósa í þessu kosningakerfi. Sem dæmi, 

þegar Píratar kusu um stjórnsýslulög í kerfinu voru heildaratkvæði 30. Því virðist vera 

lítil virkni meðal hins almenna Pírata þegar kemur að því að taka þátt í stefnumyndun 

flokksins. Eitt mál veitti höfundi athygli en það var þegar að Píratar voru að kjósa um 

stjórnarskrá stjórnlagaþings og kosning um ESB viðræður. Þá kusu 146 aðilar um 

málefnið. Sú kosning fjallaði um að á næsta þingi yrði fjallað um þessi tvö mál, þau 

afgreidd og þingi slitið (Píratar, 20. september 2015). Það er því nokkuð ljóst 

samkvæmt kosningakerfi Pírata og niðurstöður könnunar að þessi mál eru í forgangi 

hjá Pírötum. Innan kosningakerfis Pírata virðast þó almennt fáir vera að taka þátt og 

því verður að teljast að þátttaka í könnun höfundar sé nokkuð góð, sé hún borin saman 

við almenna þátttöku í kosningum innan kerfi flokksins. 

 

5.3.1 Könnun 2 um viðhorf og álit hins almenna Pírata á flokknum 
 

Í þriðja lagi framkvæmdi höfundur spurningarkönnun sem innihélt sex 

spurningar. Könnunin var send á þrjátíu meðlimi Pírataspjallsins á Facebook þann 10. 

nóvember 2015. Meðlimir höfðu 15 daga til þess að svara könnuninni. Höfundur valdi 

þátttakendur sjálfur út frá færslum sem þeir höfðu skrifað og birt á síðunni. Þetta voru 
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færslur sem tengdust málefnum flokksins sem höfðu fengið mikið af athugasemdum 

og var oft líkað við. Þannig taldi höfundur að um breiðan hóp væri að ræða. Könnunin 

var trúnaðarmál og nafnlaus. Rannsakandi gekk úr skugga um að þáttakendur væru 

meðvitaðir um markmið og tilgang spurningakönnunar með því að útskýra í byrjun 

hvað höfundur væri að rannsaka. Af þeim þrjátíu sem fengu boð um að taka þátt í 

könnuninni, svöruðu aðeins níu aðilar. Ein kona og átta karlmenn, aldurs var ekki 

getið í þessari könnun. Fjórir aðilar sem fengu boð afþökkuðu þátttöku strax og 

sagðist einn þeirra meðal annars ekki getað tekið þátt vegna þess að hann væri of 

mikill femínisti. Að hans sögn eru Píratar ekki nógu Feminískir.  Höfundur sendi 

þeim sem höfðu ekki svarað áminningu en því miður hafði það ekki áhrif á endanlega 

þátttöku í þessari könnun.  

Við hönnun könnunarinnar gætti höfundur þess að spurningar væru 

hnitmiðaðar og tækju mið af markmiðum hennar. Könnunin samanstóð af sex 

spurningum og var svartími áætlaður u.þ.b. þrjátíu mínútur. Gögn úr spurningakönnun 

höfundar eru meðfylgjandi í viðauka 3. 

 

5.3.2 Þátttakendur og úrvinnsla í könnun 2 
 

Könnunin var lögð fyrir þýði sem samanstóð af notendum á facebooksíðunni 

Pírataspjallið sem er með eins og áður hefur komið fryfir 4900 meðlimi. Höfundur 

ákvað að notast við hentugleika úrtak en það er úrtak sem telst ekki til líkindaúrtaka. 

Rannsakandi velur þátttakendur út frá því hversu auðvelt er að nálgast þá (Þórólfur 

Þórlindarson og fl., 2003, bls. 62). 

 Úrtakið var þrjátíu meðlimir síðunnar. Höfundur valdi þá út frá færslum sem 

þeir höfðu skrifað á síðuna. Tilgangur könnunarinnar var að fá dýpri skilning á 

hugmyndum hins almenna Pírata á íslenskum stjórnmálum í dag. Ástæða þess að 

könnunin var sett inn á þessa síðu var sú að þannig taldi höfundur að um væri að ræða 

breiðan hóp af fólki með ólíkan bakgrunn og viðhorf. En eins og áður hefur verið 

tekið fram eru ekki allir meðlimir Pírataspjallsins, Píratar og því hefði höfundur mátt 

búast við lítilli svörun. Höfundur rannskaði hvað þeir teldu að væri áhrifamáttur og 
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styrkleikar flokksins. Þau voru spurð  hvernig þau sæju fyrir sér að Píratar geti breytt 

Íslandi, íslensku samfélagi og íslenskum stjórnmálum. Þá voru þau einnig spurð hvort 

þeir teldu að það væru ólík sjónarmið hjá flokknum og með hvað öðrum 

stjórnmálaflokkum þeir teldu Pírata eiga samleið með. Ásamt því spurði höfundur 

hvað þau teldu að væru þrjú, mest aðkallandi vandamál sem við Íslendingar þurfum 

að takast á við á næstu árum. 

 
Könnunin var send á þrjátíu meðlimi Pírataspjallsins með einkaskilaboðum. 

Það gerði höfundur til þess að komast að hvaða álit hinn almenni Pírati hefur á 

flokkinn. Höfundur kannaði hver þeirra sýn væri á íslensk stjórnmál í dag og hvað 

þeir teldu að væri brýnasta verkefnið. 

Styrkleikar flokksins eru að mati viðmælenda, að allir eru jafnir innan 

flokksins. Margir töluðu um að heiðarleiki einkenndi flokkinn og ferskar hugmyndir. 

„Áhersla er á vönduð vinnubrögð, ákvörðunartöku byggða á upplýsingum frekar en 

hugsjónum og þátttöku nærsam-félagsins í stjórnmálum“ (Viðmælandi 6, könnun, 20. 

nóvember 2015). Þeir telja að allir meðlimir hafa rödd innan Pírata og geti því alltaf 

komið sínum skoðunum á framfæri. Viðmælandi nr 3 telur að „Flokksmeðlimir 

leggjast heldur ekki strax í skotgrafirnar heldur eru tilbúnir til þess að hlusta á ólík 

sjónarmið og draga sjálfstæðar ályktanir“ (Viðmælandi 3, könnun, 20 nóvember 

2015). Allir telja þeir að áhrifamáttur flokksins sé vilji til að breyta ónýtu kerfi. Einn 

sagði t.d. „mér þykir líklegt að komist þeir til valda að þá munu þeir breyta kerfinu“ 

(Viðmælandi 7, 20. nóvember 2015). Hinn almenni Pírati hef mikla trú á flokknum.  

Þeir telja að það sé mikil þörf á því að breyta leikreglum stjórnmála á Íslandi og 

endurbæta embættismannakerfið. Þeir telja áhrifamátt þeirra vera áherslan á 

borgaraleg réttindi og að það endurspegli sívaxandi kröfu meðal almennings um að 

það séu hagsmunir fólksins sem ráði för við stjórn landsins, ekki hagsmunir 

valdaklíkna.  

Viðmælendur voru spurðir hvort þeir teldu að það væru ólík sjónarmið innan 

flokksins. Allir svöruðu já. Sumir sögðu einnig að þannig ætti það að vera og að það 

væri mjög mikilvægt. „Þetta getur valdið togstreitu og mun hugsanlega verða til þess 
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að hann splundrist einhvern daginn, en það passar ekki við hugmyndafræði flokksins 

að ritstýra félögum“ (Viðmælandi 2, 20. Nóvember 2015). Einn viðmælandi nefndi að 

í efnahagstefna Pírata væri hægt að finna allt frá markaðshyggju yfir í sterka 

félagshyggju. Það væri þó í lagi því innan flokksins fá allir að tala sínu máli. 

Þegar að viðmælendur voru spurðir með hvaða stjórnmálaflokkum Píratar eiga 

samleið, svöruðu flestir að það væri enginn. En nefndu þó tvisvar Vinstri Græna og 

sagði V9 að það væri „ekkert endilega stefnunnar vegna, heldur er það eini flokkurinn 

sem virðist ekki samanstanda mestmegnis af gjörspilltum og siðblindum 

tækifærissinnum“. (Viðmælandi 9, könnun, 20. nóvember 2015).  Tveir nefndu Bjarta 

Framtíð og tveir nefndu Sjálfstæðisflokkinn. Ástæðan var sú að þessir tveir flokkar 

leggja áherslur á mikið af sömu málunum og Píratar. Má þá helst nefna vilja til að 

breyta stjórnarskránni.  

Helstu þrjú vandamálin að þeirra mati voru spilling í stjórnmálum, 

heilbrigðiskerfið og að losa Íslendinga við krónuna. Fimm viðmælendur nefndu að 

spilling væri eitt af þremur mest aðkallandi vandamálum sem við Íslendingar þyrftum 

að takast við á næstu árum. „Spillingin gerir það að verkum að auðlindir þjóðinnar 

hafa komist undir fáar hendur og arðurinn skilar sér því ekki í ríkiskassann“ 

(Viðmælandi nr 2, könnun, 20. nóvember 2015). Örfáar fjölskyldur telja sig vera 

eigendur Íslands og þjóðarinnar og finnst þær geta gengið í auðlindirnar og 

sameiginlega sjóði, sagði einn þeirra. Sjö þeirra telja að það sé nauðsynlegt að losa 

okkur við krónuna. Við verðum „Að ná stöðugleika í hagkerfinu þannig að 

peningakerfið verði augljóst og sanngjarnt fyrir alla. Núverandi kerfi er stórgallað og 

eykur á mismunun kerfisbundið, sem enginn virðist hafa yfirsýn á. Þar með talið eru 

það vextir, verðtrygging, gegnisskráning og síðast en ekki síst óraunhæft 

lífeyrissjóðskerfi sem brenglar allt“ (Viðmælandi nr 8, könnun, 20. Nóvember 2015). 

Þeir telja að það eigi ekki að skylda fólk til að nota krónuna og telja að það eigi að 

vera frjáls samkeppni peninga. Þrír töluðu um að það þyrfti að gera breytingar á 

stjórnarkránni. Allir viðmælendur nefndu heilbrigðiskerfið á einn eða annan hátt. 

„Það þarf að nota hinn gríðarlega arð af auðlindum landsins til hagsbóta fyrir allan 

almenning, m.a. til að gera afnot af heilbrigðiskerfinu miklu ódýrari fyrir almenning“ 
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(Viðmælendur nr 4, könnun, 20. Nóvember 2015). Einnig var nefnt að það þyrfti að 

laga heilbrigðiskerfið, veita fría heilsugæslu eða spítalaþjónustu, svo að allir gætu 

notað þjónustuna. 

 

5.3.5  Niðurstöður könnun 2 
 

Höfundur hafði vonast eftir betri þátttöku í könnuninni. Með fleiri 

þátttakendum hefði könnunin verið marktækari og því er ekki hægt að alhæfa um 

niðurstöðurnar. Þó er hægt að draga ályktun af því hvað hinum almenna Pírata þykir 

um áhrif og stefnur flokksins. Rannsóknin sýndi fram á að helstu styrkleikar Pírata 

eru þeir að allir innan flokksins eru jafnir og geta tjáð skoðanir sínar. Þeir berjast fyrir 

auknu lýðræði, borgararéttindum og friðhelgi einkalífsins. Áhrifamáttur þeirra er sá 

að þeir vilja gjörbreyta kerfinu. Þeir vilja breyta leikreglum stjórnmála.  

Áherslan á borgaraleg réttindi og hagsmuni fólksins er aðal styrkleiki flokksins. Allir 

viðmælendurnir telja að það séu mörg ólík sjónarmið innan flokksins. Það telja þeir 

vera gott, því þar fái allir að tala sínu máli. Flestir telja þeir að Píratar séu það ólíkir 

öðrum stjórnmálaflokkum og ættu því ekki samleið með neinum þeirra. Þó var tvisvar  

nefnt Sjálfstæðisflokkinn, Vinstri græna og Bjarta framtíð, sem hafa öll sýnt allavega 

í orði að þau vilji breytingar. 

Helstu þrjú vandamálin að mati viðmælanda sem við Íslendingar þurfum að 

takast við á næstu árum, voru spilling, heilbrigðiskerfið og íslenska krónan. Þeir telja 

að Íslendingar séu að missa auðlindir sýnar í hendur fárra aðila og þess vegna skili 

þær sér ekki í ríkissjóð. Við getum ekki náð stöðuleika nema að losa okkur við 

krónuna sögðu sex viðmælendur. Allir viðmælendurnir höfðu miklar áhyggjur af 

heilbrigðiskerfi okkar Íslendinga. Þeir telja að það væri hægt að nýta auðlindirnar í að 

byggja kerfið upp en þannig eiga allir jafn greiðan aðgang að því. Allir viðmælendur 

töluðu um gagnsæi þegar þau voru spurð hvernig þeir sæju fyrir sér að Píratar gætu 

breytt íslensku samfélagi og íslenskum stjórnmálum. Þeir telja að opin umræða sé 

lykillinn, gagnsæi og heiðarleiki. Flokkurinn mun breyta íslenskum stjórnmálum með 
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beinu lýðræði og með því að færa þjóðinni arðinn að eigum sínum aftur en fyrst og 

fremst þarf að breyta stjórnarskránni. 
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6. Samantekt og niðurstaða 

Markmið rannsóknarinnar var að komast að því hvaða mál það eru sem Píratar 

setja efst á listann hjá flokknum þegar kemur að kosningum árið 2017. Höfundur 

reyndi að komast að því hvort að möguleg plön Pírata séu raunhæf. Tilgangurinn var 

að komast að því hvað þeir telja að séu brýnustu verkefni flokksins á næstu misserum 

og hvað píratar telja að sé áhrifamáttur flokksins. Með þeim rannsóknaraðferðum sem 

notaðar voru var leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

„Hvernig ætla Píratar að breyta íslenskum stjórnmálum og hvaða hugmynd 

hefur hinn almenni Pírati um áhrifamátt flokksins?“ 

Viðtalsrannsókn höfundar sýndi fram á að auka verði gagnsæi og að 

stjórnarskrábreytingar verði að eiga sér stað, því annars muni lítið breytast. Þeir telja 

að það þurfi að berjast gegn rótgrónasta vandmáli Íslands, spillingu og telja að það 

vanti meiri fagmensku í íslensk stjórnmál. Að þeirra mati er heilbrigðisvandamálið 

eitt stærsta vandamálið í dag en brýnasta verkefnið í stjórnmálum eru breytingar á 

stjórnarskránni. Í næstu kosningum vilja þau vinna með þeim flokkum sem eru til í að 

stuðla að nýrri stjórnarskrá, það er númer eitt.  

Pírata hafa gefið það út að komist þeir í næstu ríkisstjórn í næstu kosningum 

þá munu þeir vinna fyrst og fremst að því að breyta stjórnaskránni. Einnig vilja þeir 

þjóðaratkvæðagreiðslu varðandi Evrópusambandið þar sem þeir trúa á lýðræði telja 

þeir að fólkið eigi að ráða því hvort við göngum inn eða ekki. Sumir þeirra telja að 

líklegast gætu þeir unnið með Sjálfstæðisflokknum og eitthvað af nýju framboðunum. 

Þeir töldu sig síðst geta unnið með Framsóknarflokknum og Vinstri grænum. Þau telja 

áhrifin vera orðin meiri í krafti fylgisins og telja að hinir flokkarnir séu farnir að skilja 

betur að forgangsröðun gildismats fólks er búið að breytast. Þeir telja að ef gengi 

Pírata heldur áfram á þessari braut þá gætu þeir verið í þeirri stöðu að fá aðra 

stjórnmálaflokka til þess að samþykkja breytingar á stjórnarskránni áður en farið 

verður í samstarf.  
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Þetta snýst ekki bara um hvað við erum að gera á þingi heldur snýst þetta 

einnig um hvaða áhrif við erum að hafa í samfélaginu og telja að fylgi kannana 

undanfarna mánuði skýri sig sjálf. Þannig telja þau sig vera á góðri leið með að breyta 

íslenskum stjórnmálum og um leið íslensku samfélagi. 

Niðurstaða úr könnun 1 leiddi í ljós að tæplega 69% sögðu að pólitísk spilling 

væri eitt mest aðkallandi vandamálið í íslenskum stjórnmálum. Þau telja einnig 

áhrifamátt flokksins vera sá að hinn almenni Pírati getur komið að stefnumótun 

flokksins hvenær sem er. En einnig nefndu þau að auðmýkt og hreinskilni einkenndi 

flokkinn og að þau töluðu á mannamál. 

Rannsóknin í könnun 2 sýndi fram á að helstu styrkleikar Pírata eru þeir að 

allir innan flokksins eru jafnir og geta tjáð skoðanir sínar. Að þeirra mati er 

áhrifamáttur þeirra sá að þeir vilja gjörbreyta kerfinu. Þeir vilja breyta leikreglum 

stjórnmála. Áherslan á borgaraleg réttindi og hagsmuni fólksins er aðal styrkleiki 

flokksins að mati hins almenna Pírata. Allir viðmælendurnir telja að það séu mörg 

ólík sjónarmið innan flokksins. Það telja þeir vera gott, því þar fái allir að tala sínu 

máli. Flestir telja þeir að Píratar séu það ólíkir öðrum stjórnmálaflokkum og ættu því 

ekki samleið með neinum þeirra. Þó var tvisvar  nefnt Sjálfstæðisflokkinn, Vinstri 

græna og Bjarta framtíð. 

Niðurstaða kannana 1 og 2 sýna sömu niðurstöður. Þ.e.a.s. að áhrifamáttur 

Pírata er að mati hins almenna Pírata sá að flokkurinn berst fyrir breytingum á kerfinu 

og vill koma stjórnarskránni í gegn sem allra fyrst. Einnig er áhrifamátturinn sá að 

allir eru jafnir og hafi rödd innan flokksins. Áherslan á borgaraleg réttindi og að 

hagsmunir fólksins séu í fyrsta sæti eru aðal styrkleikar flokksins að mati hins 

almenna Pírata.  



46 

 

 

Niðurstaða könnunar 2 sýndi fram á sömu niðurstöður og viðtalsrannsókn því 

forystumenn og hinn almenni Pírati eru sammála um að það verði að uppræta 

spillingu í íslenskum stjórnmálum. Þeir voru einnig sammála um að helstu þrjú 

vandamálin sem við Íslendingar þurfum að takast við á næstu árum, væru spilling, 

heilbrigðiskerfið og íslenska krónan. Þeir telja að Íslendingar séu að missa auðlindir 

sýnar í hendur fárra aðila og að það verði að breytast. Það sem forystumönnum og 

hinum almenna Pírata greinir á um er með hvaða flokkum þau gætu unnið á þingi. 

Þeir eru samála um Sjálfstæðisflokkinn en hinsvegar telja forystumenn að þeir gætu 

ekki unnið með Vinstri grænum en hinn almenni taldi svo vera. Spilling hefur 

einkennt stjórnkerfið í alltof langan tíma og telja þeir lausnina vera fyrst og fremst 

breyting á stjórnarskránni.   

 

7. Lokaorð 
 

Það sem kom höfundi helst á óvart við rannsóknina var hversu lítil þátttaka var 

í báðum könnunum sem höfundur útbjó fyrir hinn almenna Pírata. Höfundur hafði 

búist við að það væri meiri virkni á meðal þeirra og taldi að þessi rannsókn myndi 

skipta þá einhverju máli. Áhugavert verður að fylgjast með baráttu Pírata og gengi 

þeirra þar til kemur að kosningum árið 2017. 
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Viðauki 1 
 
Viðtöl við forystumenn Pírata 
 
Björn Leví varaþingmaður Viðtal tekið 9. Október 2015 
 
Til að ég geti áttað mig betur á því hvernig “forystusveit“ flokksins sér fyrir sér 
flokkinn og framtíðina. Þá  langar mig að byrja á því að byðja þig um að benda mér á 
hverja forystumenn ég get sent póst á í flokknum.  
1. Hvað dró þig að Pírötum? 
Ég var einmitt að pæla doldið í því í dag að það er doldið margt. Á þeim tíma sem 
Píratar voru að byrja þá var ég í námi í Bandaríkjunum og var einmitt að kenna 
námskeið sem fjallaði um tækniþróun og hvernig það hefur breytt samfélaginum og 
búin að vera í hugbúnaðariðnaðinum sem er ekki eins og byggingariðnaðurinn því að 
þú veist hvað þú ert að gera þegar þú byggir hús en með tæknibreytingar þá þarf að 
taka lítil skref í einu og athuga hvort að þau virki svo sé hægt að taka næsta skref. 
Þegar Pírtar komu þá sá ég hvað þeir voru að gera og var algjörlega sammála þeim. 
Fyrsta reynsla mín af stjórnmálum var lýgi þetta er þjónusta fyrir samfélagið og á ekki 
að vera þannig en þannig þekkir fólk þetta í dag. Aldrei verið skráður í flokk en núna 
er ég skráður í alla flokka, afhverju ekki að heyra og fá fréttir annarstaðar frá og um 

http://styrmir.is/entry.html?entry_id=1968780
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http://styrmir.is/entry.html?entry_id=1976283
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http://icelandreview.com/news/2015/06/25/pirates-remain-largest-party-iceland
http://icelandreview.com/news/2015/06/25/pirates-remain-largest-party-iceland
http://icelandreview.com/news/2015/06/25/pirates-remain-largest-party-iceland
http://icelandreview.com/news/2015/06/25/pirates-remain-largest-party-iceland
http://kjarninn.is/2015/03/politiskur-omoguleiki-allra-nema-pirata/
http://kjarninn.is/2015/03/politiskur-omoguleiki-allra-nema-pirata/
http://kjarninn.is/skodun/eru-piratar-ad-nalgast-takmark-sitt-um-ad-thurfa-ekki-ad-vera-til/
http://kjarninn.is/skodun/eru-piratar-ad-nalgast-takmark-sitt-um-ad-thurfa-ekki-ad-vera-til/


50 

 

 

leið lærir maður eitthvað af hinum flokkunum. Ég hef tekið að mér að skrá niður tölur 
þeirra sem hafa skráð sig í flokkinn ég hef kallað eftir því að hinir 
stjórnmálaflokkarnir geri það líka en ég hef ekki fengið þær.  
2. Hvað eru stærstu/brýnustu vandamál samtímans? 
Þegar stórt er spurt. Við erum að einbeyta okkur að beinna lýðræði og þegar að 
Gunnar Bragi sendi bréfið til framkvæmdaráðs Evrópusambandsins þá fannst mér 
fólk svolítið kveikja á perunni. Nú erum við að reyna að koma okkur í rétt verkferli að 
tala við fólk og það svarar til baka hvað sé vandamálið, alltílagi við komum með 
nokkrar lausnir sem það hafnar eða tekur þetta er skoðað með fólkinu til að fá betri 
skilning á vandanum. Þetta er vandi sem er allstaðar í heiminum en skalinn er öðruvísi 
á Íslandi þar sem við erum svo lítil þannig að þetta ætti að vera auðveldara fyrir 
okkur. Bretland er til dæmis komið með opið bókhald þú getur séð allar færlsur sem 
viðkoma bókhaldinu og ef að þeir geta þetta þá hljótum við að geta þetta. Þá held ég 
að það sé hugsað betur um fjármálin og farið með þau á réttari hátt. 
 
3. Hver eru brýnustu verkefni í stjórnmálum?  
Þetta ferli hvernig stjónmálin vinna með fólkinu. Það þarf að breyta innviðinum 
 
4. Hver yrðu fyrstu verk Pírata? 
Stjórnarskráin eins og Helgi Hrafn hefur svo oft bent á þá þarf ekki að breyta miklu í 
byrjun nema málskotsréttinum því þá fer fólk að haga sér allt allt öðruvísi og við 
höfum séð það eftir allar þessar skoðanakannanir að þeir eru nú þegar farnir að haga 
sér aðeins betur. En enginn þeirra hefur komið fram og viljað gera hið sama en það er 
kanski ekkert skrítið þar sem að þetta eru flokkar sem að vinna fyrir atvinnusamtök, 
atvinnupólitíkusar sem eru að vinna fyrir hagsmunasamtök. Hjá okkur er enginn 
pólitískur ómöguleiki en í dag er til ómöguleiki hjá hinum flokkunum en það er hægt 
að losna undan honum með því að fá lýðræðislegt umboð því ef að 
stjórnmálamaðurinn er svo ósammála þá getur hann ekki lengur staðið á móti og fellt 
það.  
 
5. Hvernig sérð þú fyrir þér að Píratar geti breytt Íslandi, þar að segja íslensku 
samfélagi og íslenskum stjórnmálum? 
Ja með stjórnarskránni nýju sem var unnin gróflega í þessu ferli með þjóðfundunum 
og þegar að þau svör voru komin með gildin þá var hægt að vinna í hugmyndunum og 
það er búið að vinna gott ferli heldur þarf að þróast með stjórnarskranni og rökin 
oftast hja þeim en alþingi á að gera þetta samkvæmt stjórnsýslulögum. Það eru ekki 
lengur rök ef þú ert að vísa í lög sem þú vilt ekki að seu til lengur.  
 
6. Mun Pírötum takast þetta? 
Já hérna þegar að allt kemur til alls þá snýst þetta um fólk, bæði fólkið sem fer að 
kjósa og fólkið sem fer fram og þar að segja frambjóðendur. Við gerðum t.d. svona 
heiðursmanna samkomulag við síðustu kosningar svona óformlega formlega þar sem 
að ef að einhver þingmaður myndi hætta í Pírötum þá myndi hann hætta á þingi en þá 
er ekki hægt að vera óháður eða skipta yfir í annan þingflokk. Mig langar að gera 
þetta aðeins formlegra í næstu kosninum þannig að þar sem þú varst kosinn inn fyrir 
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Pírata og afþví að kosningakerfið er eins og það er nuna þar að segja þú ert ekki að fá 
einstaklingskosningar að þá stígur þú til hliðar. Þá var ég að hugsa um að hafa það 
þannig að meirihluti þingflokks gæti komið af stað vantraust tillögu við einhvern 
þingmann flokksins sem að kosningakerfið þyrfti að samþykkja þá er það samt 
algjörlega á hans ábyrgð að gera það þar sem það eru ekki til nein lög um þetta en 
þetta væri aðferðin til að gera það. Stjórnarskrámaálið dó einmítt út af því   
 
7. Í hverju munu þær breytingar felast að þínu mati? 
 
8. Hvernig sérð þú fyrir þér að Píratar geti hrint þeim í framkvæmd, þá 
sérstaklega í ljósi þess að Píratar ná líklega ekki hreinum meirihluta í næstu 
kosningum, með hvaða stjórnmálaöflum munu Píratar vinna? 
Óskin er sú að píratar og önnur ný framboð næðu meirihluta það væri mjög gaman. 
En núna var samþykkt í kosningakerfi Pírata en við erum að einblína á 2 mál annars 
vegar  Stjórnarskrámálið þá yrði bara þing rofið og kosið stefnan er mjög skýr það á 
ekki að nyta öll 4 árin í hana heldur er þetta í forgangi. Við erum að pota í alla aðra 
stjórnmálaflokka og athuga hvort að þeir vilji taka þátt í stjórnarskránni þannig að 
þessi meðbyr sem við höfum verið að fá er að hjálpa okkur og mitt sjónarmið er 
þannig að það á að vera hægt að mynda meirihluta um hvert málefni fyrir sig ekki 
bara við ætlum að ráða öllu sama hvaða mál kemur inn þannig að það á að duga að 
það sé meirihluti fyrir nákvæmlega þessu máli óháð því hver sé í ríkisstjórn. Við 
viljum einnig aðskilja það þannig að það séu ekki þingmenn sem séu í ráðherrastólum 
því það er ekki aðskilnaður löggjafar og framkvæmdavalds. 
 
9. Myndi slík samvinna í þínum huga, fela í sér eftirgjöf á grunngildum 
Pírata? Yrðu Píratar að hluta “fjórflokksins“ með því að vinna með einhverjum 
þeirra? 
Alls ekki á grunngildunum því að þau eru aðferðafræði og það er ekki hægt að gefa 
upp borgararéttindi sem er markmiðið og það á ekki að þvælast fyrir nenni 
hugmyndafræði að verfa með aðgengi að upplýsingum. Þetta snýst bara um skref í 
rétta átt grunngildin eru viðmið sem er ekki hægt að bakka frá. 
 
 
10. Hver telur þú að sé vandinn við íslensk stjórnmál? 
Spilling, sko þeir ætla fólki ekkert slæmt með þessu en það er svo rosalega erfitt að 
sjá framhjá vinum og ættingjum þú veist að þú þekkir og treystir það er í eðli manns 
að leyta til fólks sem maður treystir þannig að þetta er mjög vandasamt og þarf að 
passa alveg sérstaklega vel. 
11. Hver eru vandamál íslensk samfélags að þínu mati? 
Spilling, hún er bara ekki eins og mælist í flestum öðrum löndum, mín skoðun er sú 
að það er jafnmikil spilling allstaðar sumstaðar er hún með vopnum og ofbeldi 
annarstaðar er hún frændsemi, peningar völd, vinir og auðlindir 
12. Hvort telur þú að séu alvarlegri efnahagsleg eða pólitísk vandamál? 
Pólitísk alveg tvímælalaust sko að strax eftir hrunið, þá var ég ný fluttur út þar að 
segja í ágúst 2008 svo sá maður þetta í sjónvarpinu og manni féllust hendur. Ég var 
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fenginn til að koma og vera með kynningarfund í skólanum hjá mér þar sem var verið 
að spurja hvort að við hefðum þetta af, við eigum fullt af auðlindum og erum í raun 
forrík þjóð, það getur auðvitað komið lægð en við verðum áfram forrík þjóð, ég hef 
ekki sérstaklega miklar áhyggjur af því en eg hef spurningu upp á svona 
framtíðarfræði að gera það eru svona teikn á lofti um að grunnatvinnuvegir landsins 
gætu þurkast út ekki útaf því að þeir verði ekki þar, ekki vegna þess að kvótinn hverfi 
heldur vegna þess að þá þurfum við ekki lengur að rækta dýr til manneldis og við 
þurfum ekki lengur að fara út á sjó að veiða og sú bylting er bara og sú hugmynd er 
stjarnfræðilega áhugaverð fyrir heiminn eins og hann leggur sig þá á enginn að þurfa 
að hafa áhyggjur af mat og fólk þarf ekki að vinna eins mikið lengur í kjölfarið. Þeir 
voru að selja hamborgara í London sem þeir sögðu að yrði orðinn samkeppnishæfur 
eftir 10 ár, ég tek því með Kára Stefáns fyrirvara og segji frekar svona 30 ár en það 
kemur smá saman meira og meira afþví þannig að það gæti vel komið upp svona 
kjötframleiðslufyrirtæki út um allt t.d. eins og maður sér í dag vínekrur þá sæi maður 
kjötekrur þá, þar sæi maður ekki svín í stíum heldur bara kjöt að vaxa upp úr 
einhverjum dósum 
Hvað finnst þér um borgaralaun? Það er einmitt algjörlega nauðsynlegt einmitt útaf 
þessu afþví að einmitt þessi störf verða ekki lengur til staðar, störfin sem voru öll 
störfin einu sinni og fólk þurfti að vinna til þess að hafa ofan í sig og á. Rík samfélög 
eru þau sem geta unnið í raunninni eitthvað annað til þess að hafa ofan í sig og á, 
þegar að vélmenni eða sjálfvirkni er farin að hafa ofan í okkur og á og afhverju eigum 
við þá ekki að fá það og vinna eitthvað annað. Eins og í dag þessi 8 tíma sáttmáli sem 
að var hugsaður 8 tímar í vinnu 8 tímar í sjálfan þig og 8 tímar í svefn ofbóðslega 
falleg og jöfn skipting en ef að þú hugsar það þá eru það 8 fyrstu tímarnir sem fara í 
vinnuna og maður er svo gjörsamlega búinn fyrir hina 8 tímana að maður þarf að 
hvíla sig þannig að þetta er ekkert svo sanngjörn skipting. Við vilju allavega byrja á 
að stytta vinnutímann niður í 7 tíma á dag.    
13. Telur þú að Píratar muni geta staðið undir þeim væntingum sem gerðar 
eru til þeirra? 
Eitthvað að lokum? 
Sko ég vil ekki einskorða það við pírata því markmið okkar leynt og ljóst er að allir 
flokkar verði Píratar við viljum leggja áherlsu á þessa aðferðafræði sem Píratar hafa 
en henni þarf maður að beita í samskiptum við almenning og meðhöndlun á Lýðræði 
og þegar að hinir flokkarnir taka það upp þá gerist það sjálkrafa að þeir breytast því 
þeir geta ekki tekið upp þessar breytingar án þess að breytast sjálfir það er eðli þessara 
breytinga. Ég rek þetta oft út frá prentvélinni en það var svona fyrsta 
samskiptabyltingin í rauninni svona fyrsta alvöru samskiptabyltingin en hún breytti 
því að hugmyndir fóru heimsókn á milli á árum, mörgum árum í það að fara á vikum 
og mánuðum heimsókn á milli og fyrir prentvélina þá voru munkar í klaustrum út úm 
all sem handskrifuðu allar bækur og þeir sögðu en við missum vinnuna og þá segir 
maður auðvitað núna búhú ekki hefðu við viljað að við værum enn þá að skrifa 
Fréttablaðið, handskrifað það og þetta er nákvæmlega eins því öll tækniþrep eftir það 
t.d. útvarp og sjónvarp hefur gert það að verkum að fhugmyndir eru fljótari og fljótari 
að fara á milli manna og það er í rauninni það eina sem við byðjum um að fleiri séu 
spurðir því fleiri augu og eyru sem þú setur á vandamálið því fleiri hugmyndir færðu 
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til þess að leysa það og meiri sátt um það að það sé rauverulegt vandamál en ekki 
einhvað spillingardót sem kemur einum betur en öðrum. Þannig að sú hugmyndafræði 
kemur tvímælalaust við að verða ofaná hvort að það sé þetta fólk núna sem að verður 
ofaná geti komið því í gegn útaf bara aðstæðum og svoleiðis ég meina hver veit en að 
lokum þá er þetta óhjákvæmilegt það mun gerast. 
 
Viðtal við Helga Hrafn Gunnarsson tekið 24. September 2015 
 
Til að ég geti áttað mig betur á því hvernig “forystusveit“ flokksins sér fyrir sér 
flokkinn og framtíðina. Þá  langar mig að byrja á því að byðja þig um að benda 
mér á hverja forystumenn ég get sent póst á í flokknum. 
Forystusveit flokkinsi er bara sú sem er að vinna við þetta og það er hún sem vinnur 
mest. Við viljum helst trúa því að það sé engin forystusveit í flokknum, við forðumst 
að hafa einhvern leiðtoga í flokknum og erum bara með formann að nafninu til. 
1.  Hvað dró þig að Pírötum? 
Ég er forritari og kerfisstjóri til margra ára, internetverji frá 
unglingsaldri og hef rekist á öll þau vandamál sem fylgja því að 
yfirvöld reyni að hafa stjórn á tækni sem þau skilja ekki. Ég sá 
auglýsingu um að Píratapartýið (síðar Píratar) væru að verða til og hóf 
að taka þátt þar sem ég vissi strax hver grunnurinn að málstaðnum væri. 
 2.  Hvað eru stærstu/brýnustu vandamál samtímans? 
Það er ekki hægt að leggja mat á þetta, þau eru svo mörg og svo 
viðamikil að um leið og maður svarar er jafn lögmætt að spyrja hvers 
vegna ekki eitthvað annað. Ég bara get ekki svarað þessari spurningu. 
Það eru rosalega, rosalega mörg brýnustu vandamál samtímans. 
3.  Hver eru brýnustu verkefni í stjórnmálum? 
Á Íslandi í dag er brýnasta verkefnið að breyta stjórnkerfinu til að 
auka lýðræði, nýta alla möguleika til gegnsæis, aukningar á 
persónuvernd, meðal annars til að berjast gegn rótgrónasta vandamáli 
Íslands; spillingu. 
 
 4.  Hver yrðu fyrstu verk Pírata? 
Þú meinar, hvað myndum við VILJA gera fyrst? Koma á fót víðtækum 
lýðræðisumbótum og stjórnsýslubreytingum til eflingar almennings í 
ákvaðanaþátttöku og aðgengi að upplýsingum. 
 
 5.  Mun Pírötum takast þetta? 
 
Ég veit ekki. :) Kannski. Ekki nema við reynum, allavega. 
 
1. Hvernig sérð þú fyrir þér að Píratar geti breytt Íslandi, þar að segja 
íslensku samfélagi og íslenskum stjórnmálum? 
Fyrst fremst með þvi að bæta lýðræðisskipanina eftir fremsta megni og reyna að dila 
við undirliggjandi kerfið sem að veldur ákvörðunum sjálft því við trúum því vð fólk 
taki ekki bara rangar ákvarðanir, heldur er vandamálið komið vegna þess að 
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akvörðunarferlið sjálft sé bilað að mörgu leyt aðalega takmarkað. Þá sér í lagi Ísland 
sem er mjög lítið land og því veikara gagnvart spillingu og slíku hérlendis miða við 
annarstaðar. Við erum með afskaplega fáa sþingmenn ekki miða við höfðatölu við 
erum með marga miða við höfðatölu. Ísland samt sem sjálfstætt ríki þarf infastructure 
það eru allskonar basic hlutir sem þurfa að vera til sem við eigum erfitt með að veita. 
Þó að við séum bara 100.000 þá þurfum við að halda uppi lögreglu, menntakerfi, 
heilbrigðiskerfi og þess háttar, risavaxin mál fyrir 64 þingmenn geta oft valdið 
miklum mistökum 
Grunnurinn af því hvernig við viljum breyta íslandi er með því að styrkja 
lýðræðislegar stofnanir og lýðræðislegaferla þar að segja gera þá lýðræðislegri það er 
ýmislegt sem felst í því. Fólk hefur meira formlegt gildi.  
Við aðhyllumst nýja stjórnaskrá byggða á frumvarpi stjórnlagaráðs eins og reyndar 
meirihluti kjósenda sem mættu á kjörstað 20 okt 2012 það var einmitt ráðgefandi 
þjóðaratkvæðagreiðla en ef hún hefði verið bindandi sem er reyndar ekki hægt út af 
lögtæknilegamátanum  þá hefði þetta farið öðruvísi, þ.e.a.s. þá hefði hún fallið í gildi. 
Þetta er möguleiki núna með nýja breytingaákvæðinu sem kom þó miklu seinna eða 
ekki fyrr en 2013 þó með ýmsum skilyrðum og þröskuldum sem eru líkleg til að valda 
miklum vandræðum.  
Höfuðáherlsan eru  lýðræðisumbætur og einnig að auka gegnsæi og gera gögnin 
þannig að það sé auvelt að nota þau eins og t.d. fjárlögin þó svo að þau séu opin þá er 
nær ómögulegt fyrir venjulega manneskju að vinna með þau og skilja þau.  
 
2. Í hverju munu þær breytingar felast að þínu mati? 
Fyrst þurfum við náttúrlega umboðið til þess sem er ekkert ljóst að það gerist það er 
nátturulega aðalatrið. Síðan ef við næðum einhverjum þannig þingstyrk að það yrði 
raunhæft þá held ég að fyrsta málið yrði að leggja fram stjórnaskráfrumvarp 
einhverskonar og rökræða það algörlega í döðlur. Sumir eru bjartsýnari en aðrir og 
telja að það taki bara hálft ár til eitt og hálft ár en ég held að það taki alveg fjögur ár 
og það er líka kanski bara allt í lagi þó svo að heilmikil vinna sé búin þá er þetta 
stjórnarskárin og það er alveg sjálfsagt að fólk fái að ræða hana. 
 
3. Hvernig sérð þú fyrir þér að Píratar geti hrint þeim í framkvæmd, þá 
sérstaklega í ljósi þess að Píratar ná líklega ekki hreinum meirihluta í næstu 
kosningum, með hvaða stjórnmálaöflum munu Píratar vinna? 
Þeim sem væru til í að stuðla að nýrri stjórnarskrá númer eitt, af því sögðu þá er sko 
ríkisstjórn í sjálfu sér ekki sjálfstætt markmið okkar, vegna þess það er ekki ríkisstjórn 
sem setur lög við þurfum fyrst og fremst að geta unnið með öðrum inn á þinginu til að 
geta sett lög um stjórnarskrá og svona. Ríkisstjórnarsamstarf gengur venjulega út á  
þessa praktíksu og framkvæmdalegu hluti sem að við höfum alveg áhuga á að 
ýmsuleiti t.s. þegar kemur að réttindum borgara, lögregluna, fanga og fl. En 
grundvöllurinn á heima á þinginu og því er spurningin alltaf hverju getum við áorkað 
á þingi. Ríkisstjórnarsamstarf er í rauninni auka atriði í sambandi við það þó svo að 
það myndi auðvitað hjálpa til að hafa ríkisstjórn sem myndi vilja samþykkja 
stjórnarskrábreytingar. 
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4. Myndi slík samvinna í þínum huga, fela í sér eftirgjöf á grunngildum Pírata? 
Yrðu Píratar að hluta “fjórflokksins“ með því að vinna með einhverjum þeirra? 
Ríkisstjórnarsamstarf felur í sér að það fá ekki allir allt sem þeir vilja. Það er erfitt að 
segja við myndum auðvitað helst vilja komast hjá því en ef markmiðið er að fara í 
ríkisstjórn þá þurfa flokkar alltaf held ég að bakka með eitthvað, en svo lengi sem það 
er ekki eitthvað gegn okkar grunngildum þá er það í lagi. En það gæti þýtt t.d. að við 
gætum ekki ráðist í þær breytingar á höfundarétti eins og okkur langar að gera. En það 
er í lagi að fá ekki eitthvað sem maður vill en það er verra ef það á að gera eitthvað 
sem er beinlínis gegn okkar stefnu en þá þyrftum við að greiða atkvæði innan 
flokksins. 
 
5. Hver telur þú að sé vandinn við íslensk stjórnmál? 
Erfitt að benda á eitthvað eitt það er svo margt, en aðalega það að fólk utan þings er 
svo máttlaust utan kosninga það er aðal vandinn sem leiðir margt af sér. Stjórnmál 
laða að sér fólk sem er ekki með meðaltalseinkennin Þú finnur meira egó og 
sjálfsstraust inn á þingi en hjá þjóðinni. Fulltrúalýðræðið verður aldrei þverskurður af 
sínum umbjóðendum það er ekki tölfræðilegur möguleiki. Fólk sem er með völd það 
þarf að hætta að líta svo á að vegna þess að það er búið að kjósa það þá megi það gera 
það sem því sýnist það þarf að líta meira til þess að það starfi í umboði fólks sem á að 
hafa eitthvað að segja um ákvarðanatökuna sjálfa. Það er grundvallar gallinn hér 
heima og víða. Það þarf að hleypa fleira fólki að.  
 
 
6. Hver eru vandamál íslensk samfélags að þínu mati? 
Það er aðalega þetta (sjá svar fyrir nr 5) og það leiðir af sér ýmislegt, þó svo að 
samfélagið er ekki bara pólitík. Eitt af því sem ég hef hvað mestar áhyggjur af núna 
og í framtíðinni er hvað mikið af fólki vill búa erlendis fólk fer út og kemur ekki 
aftur. Þetta á sérstaklega við um ungt fólk og menntafólk.  
 
7. Hvort telur þú að séu alvarlegri efnahagsleg eða pólitísk vandamál? 
Þetta er mjög samþætt, ég myndi segja alvarlegri eru pólitísk því efnahagslegu 
vandamálin eru alltaf tímabundin, það er hægt að redda því með tímanum. En 
efnahagsleg vandamál verða pólitísk af því leyti ef fólk upplifir að það hafi það ekki 
gott lengur efnhagslega þá vill það fara úr landi þá verður það pólitísktu vandamáli. 
En það er fullt af efnahagslegum vandamálum á íslandi en í megin málum þá getum 
við ekki vorkennt okkur. Fólk er almennt ekki fátækt hérna á Íslandi í samanburði við 
aðra maður þarf bara að fara til þriðjaheimsins nú eða bara Kaupmannahafnar eða 
New York til að sjá mikla fátækt. Eitt stórt vandamál er húsnæðisvandamál en þegar 
fasteigna og leigumarkaðurinn  hrundi 2008, þá var það vandamál, efnahagurinn fer 
upp og niður, það er óstöðuleiki með verðbólgu og fl. En í dag hefur hann hækkað 
gríðarlega sem er mikið vandamál.  Pólitíski vandinn er viðvarandi og til lengri tíma 
hefur verið til frá upphafi lýðveldis ef ekki lengur. Það er miklu stærri vandi að mínu 
mati en það er yfirleitt alltaf hægt að gera eitthvað í efnahagslegum vandamálum og 
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hver og einn hefur þó nokkur völd yfir eigin lífi þegar kemur að efnahaginum þó svo 
að það séu ekki allir en mjög margir á meðan maður hefur mjög lítil pólitískumvöld. 
 
8. Telur þú að Píratar muni geta staðið undir þeim væntingum sem gerðar eru til 
þeirra? 
Það fer alveg eftir því hvaða væntingar fólk hefur, en stundum er fólk með mjög 
óraunhæfar væntingar t.d. stakk einhver upp á því um daginn að ég yrði 
fjármálaráðherra, þá yrði allt voða gott, efnahagsmál eru ekki þannig að þú fáir bara 
góðan fjármálaráðherra og allt verður gott og vandamálin leysast. Fólk ofmetur 
hlutverk góðmennskunnar í stjórnmálum. Það er ekki eins og Bjarni Ben vilji að 
öryrkjar hafi það skítt, honum er kanski aðeins meira sama en mér væri ef ég væri 
fjármalaráðherra en hann getur ekki galdrað upp lausnir við vandamálum sem steðja 
þar að. Öryrkjar kvarta yfir því að eiga ekki ofaní sig og á sem er allveg hárétt en 
hinsvegar er lausnin oft einfaldari en hún er. Vandamálið þar er flækjustig kerfisins 
sem gerir það að verkum að fólk er til að mynda ekki að fá réttar bætur en það veit 
það ekki, það kann ekki að reikna þetta og skilur ekki þetta kerfi sem við erum í og 
fólkið sem á að hjálpa þeim í Tryggingastofnun það skilur ekki kerfið heldur og fyrir 
utan það þá eru þeir alltaf að díla við einhverja meinta aumingja þannig að þau eru 
ekkert að reyna. Það eru svona vandamál. Bjarni Ben getur ekkert fundið út úr þessu 
frekar en ég, það þarf að setja nefnd í svona mál.  
Markmið okkar er að ýta valdinu eitthvað annað eg vil ekki sjá þessi völd. 
Hvaða flokkar eru sammála í þessum málum?  
Það er munur hvað flokkar segja og svo framkvæma en Björt f hefur ekki talað mikið 
um stjórnarskrábreytingar, Sjálfstæðisflokkurinn er bara plain á móti þeim nema ef 
þeir geta haft algjöra stjórn yfir þeim, samfylkingin hefur alltaf talað eins og þau vilji 
stjórnarskrábreytingu en svo klúðruðu þau þessu gjörsamlega síðast. Svipað með VG 
nema ég heyri þau ekki tala jafn  mikið um stjórnarskránna eg finn ekki jafn mikið frá 
þeirra fylkismönnum heldur og Framsóknarflokkurinn talaði nú alltaf í gamladaga að 
þeir vildu nýja stjórnaskrá síðan hefur ekki heyrst múkk.  
Er eitthvað sem þú vilt bæta við í lokin? Nei 
Spurningar fyrir flokksmenn Pírata 
Til að ég geti áttað mig betur á því hvernig “forystusveit“ flokksins sér fyrir sér 
flokkinn og framtíðina. Þá  langar mig að byrja á því að byðja þig um að benda mér á 
hverja forystumenn ég get sent póst á í flokknum.   
Við erum ekki með foryngjaræði við erum bara með formann að nafninu til. 
Grunnstefna pírata gengur út á að dreifa valdi.  
Erna Ýr Öldurdóttir viðtal tekið 13. Nóv 2015 
1. Hvað dró þig að Pírötum? 
Ég var ný flutt til landsins des 2012 ég fylgist alltaf vel með fréttum, ég hef alltaf 
verið óánægt með stjórnmálaöflin sem eru í boði sem hafa fallið að mínum 
hugsjónum. Þá heyri ég eitthvað talað um Pírata og kosningarnar voru að nálgast, ég 
bjó niðrí miðbæ og kynnist þannig Pírötum á kaffihúsinu Stofunni. Ég fór á allar 
kosingaskrifstofurnar og leyst lang best á Pírata og grunnstefnuna ég er mjög 
frjálslynd því ég hef aldrei þolað yfirvald og mér finnst að fólkið eigi að fá að ráða. 
Ég ákvað að kjósa þau og sá ekki eftir því svo urðum við ágætis vinir og svo skil ég 
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hugmundafræðina. Þegar ég fluttist aftur til íslands þá var ég búin að ákveða að ég 
ætlaði ekki að væla yfir þessu heldur gera eitthvað í staðinn. 
 
2. Hvað eru stærstu/brýnustu vandamál samtímans? 
Það er gríðarleg fátækt, mismunun, náttúruhamfarir og fleira en ég held að heimurinn 
í heildina sé að hafa það betra og betra. Ríkisstjórnir eru faranr að herða tökin á 
samfélaginu og það sem ég hræðist að þeir muni í framtíðnni ofsækja borgarana. 
Þegar að ríkið og kapitalismi fara saman þá verður til harðstjórn og þetta er 
áhyggjuefni það sem mér finst að eigi að gera er að vinda ofan þessu. 
 
 
 
3. Hver eru brýnustu verkefni í stjórnmálum?  
Það er í rauninni að losa okkur við krónuna hún er stærsta vandamálið. Það sem væri 
hægt að gera er að afnema lögeyri þá fær fólk og fyrirtæki að nota hvaða gjaldmiðil 
sem það vill. Liklegast yrði það gjaldmiðillinn sem við værum að flytja út í. Hún yrði 
mjög sársaukafull í framkvæmd því þá verður krónan verðlaus. Önnur leið t.d. 33 
smáríki hafa tekið upp gjaldmiðil einhliða, sumir segja canadadollar eða hvað pening 
sem er, við erum það lítið ríkið það snertir þau ekkert mikið. Krónan verður alltaf 
verðlaus það þarf að vanda sig mjög mikið og upplýsa alla rosalega vel svo að allir 
séu upplýstir og sitji við sama borðið. Annað er þjóðpeningar en þap er miðstýrt og 
það fer gegn grunnstefnu Píratar. Það þarf að vinda ofan af landbúnaðardótinu, 
aðskilja ríki og kirkju. En hagsmunir heildarinnar þá snýst það allt um efnahagsmál. 
Við eigum ekki efnahagsstefnu en erum að vinna í henni. 
 
4. Hver yrðu fyrstu verk Pírata? 
Aðalfundur Píata ályktaði í lok ágúst um nýju stjórnarskránna og um 
þjóðaratkvæðargreiðslu um áframhaldandi aðild að Evrópusambandinu. Píratar telja 
það nauðsynlegt því það náist ekki sátt í þjóðfélaginu fyrr en hefur verið greitt úr 
þessum tveimur málum. Annað það er kvótamálin, sjávarútvegsstefna Pírata er tilbúin 
og hún er líka tilraun til að reyna að fá sátt.   
 
5. Hvernig sérð þú fyrir þér að Píratar geti breytt Íslandi, þar að segja íslensku 
samfélagi og íslenskum stjórnmálum? 
 
6. Mun Pírötum takast þetta? 
 
Já annars væri ég ekki að þessu, við viljum áhrif en ekki völd við viljum breytingar. 
 
 
7. Í hverju munu þær breytingar felast að þínu mati? 
 
7. Hvernig sérð þú fyrir þér að Píratar geti hrint þeim í framkvæmd, þá 
sérstaklega í ljósi þess að Píratar ná líklega ekki hreinum meirihluta í næstu 
kosningum, með hvaða stjórnmálaöflum munu Píratar vinna? 
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Ég tel að við gætum unnið með Sjálfstæðisflokknum við eigum margt sameiginlegt 
með þeim sérstaklega ungafólkið. Hugsanlega með viðreisn ef það verður eitthvað að 
því, björt framtíð og samfylkinig. Síðst væri það VG þeir eru of mikilir 
foræðishyggjumenn og Framsóknarflokkurinn er íhaldsflokkur með engar stefnur 
hann er bara með eitthvað sem er líklegt til vinsældar nema þá að viðhalda kerfum þar 
sem ríkið og hagsmunahópar vinna saman og viðhalda þannig valdastöðum. 
 
9. Myndi slík samvinna í þínum huga, fela í sér eftirgjöf á grunngildum Pírata? 
Yrðu Píratar að hluta “fjórflokksins“ með því að vinna með einhverjum þeirra? 
 
 
10. Hver telur þú að sé vandinn við íslensk stjórnmál? 
Hvar á ég að byrja það er sa sami og allstaðar það sem að gerist þegar það að verður 
tæknibylting  þá verður samfélagsbylting í framhaldinu og þetta er rétt að byrja. 
Flestir sem eru inn á Alþingi eru gott fólk sem vill gera góða hluti en þau komast 
ekkert áleiðis því framkvæmdavaldið sem er stjórnsýslan hefur svo mikil völd, hún 
haggast ekki, það er ekki hægt að segja þessu fólki upp og þetta er allt voðalega erfitt. 
Það þarf að breyta þessu í rauninni eins og vinstri stjórnin lenti í því að 
Sjálfstæðisflokkurinn var búin að vera við völd í einhver 18 ár famleitt eða lengur og 
þau eru náttúrulega búin að koma öllu sínu fólki fyrir í stjórnkerfinu þannig að þegar 
kemur vinstri stjórn og ætlar að fara að gera eitthvað þá gerist ekki neitt því það er 
enginn tilbúinn að framkvæma það sem þau eru að byðja um. Tökum dæmi ef að 
forstjóri útlendingastofnunnar er skipaður með forsetabréfi til 5 ára það er ekki hægt 
að segja honum upp. Þetta fólk er búið að koma sér smá saman, breytir reglunum 
þannig að það er ekki hægt að losna við þau eða færa þau til í starfi. Ríkisstarfsmenn 
hafa vald til að setja allt á hliðina með verkföllum en það er ekki hægt að reka þau ef 
þau standa sig ekki. Þetta er mikið vandamál. Það er mjög ólýðræðislegt hvernig 
síðastsa ríkisstjórn komst til valda með loforðum sem voru svo svikinn strax, ESB.  
 
11. Hver eru vandamál íslensk samfélags að þínu mati? 
Meðvirkni og vilja ekki taka ábyrgð á sjálfum sér og núna nýlega þá er ofbóðslega 
mikil fórnalambavæðing í gangi. Það gerðist nýlega í borginni að Björg Vilhelms 
sagði af sér, hún labbaði út og talaði um aumingjavæðingu. Það er aumingjavæðing í 
gangi sem að er þannig að núna eru yfir 15.000 manns á velferð hjá Reykjavíkurborg. 
Kerfið er sett upp til að eyðileggja fólk en það má aldrei tala um þetta. það er svo 
mikil meðvirkni að það megi ekki ræða hlutina. Þá meina ég málefnalega umræðu það 
verður að ræða þetta.  
 
12. Hvort telur þú að séu alvarlegri efnahagsleg eða pólitísk vandamál? 
Við erum í góðum ´málum topp 10 löndum í heiminum sem hafa það best. Við erum 
bara á góðum stað. Óánægðafólkið okkar vill styðja lýðræðislegar umbætur og styðja 
Pírata. Við erum í góðum málum hvað þetta varðar en það eru auðvitað risastór 
vandamál sem brenna á okkur sem við verðum að breyta. Ef að Píratar komast í 
ríkisstjórn þá standa Píratar frammi fyrir mjög óvinsælum ákvarðanir. Á íslandi eru 
t.d. með krónuna, lanbúnaðarkerfið, velferðarkerfið 
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13. Telur þú að Píratar muni geta staðið undir þeim væntingum sem gerðar eru til 
þeirra? 
Eitthvað að lokum? 
 
Halldór Auðar Svansson Viðtal 7. Október 2015 
Til að ég geti áttað mig betur á því hvernig “forystusveit“ flokksins sér fyrir sér 
flokkinn og framtíðina. Þá  langar mig að byrja á því að byðja þig um að benda mér á 
hverja forystumenn ég get sent póst á í flokknum. Finnur guðfinnson, Smári Mcarthy, 
skoða sjávarútvegsstefnuna hún er gott dæmi um hvernig Píratar eru 
1. Hvað dró þig að Pírötum? 
Eg hef alltaf verið mjög pólitískur, foreldrar mínir eru báðir stjórnmálafræðingar. Ég 
hef aldrei fundið mig neitt sérstaklega í flokkapólitíkinni, ég var skráður í 
samfylkinuna fyrst og fremst vegna þess að foreldrar mínir voru þar, sagði mig úr 
henni stuttu eftir hrun 2009 og var áhugalaus um pólitík allavega íslenska í kjölfar 
hrunsins. Svo einhvernveginn þegar að þeir (Píratar) komu á stjónarsviðið, sko þó að 
ég sé tölvunarfræðingur og tölvunörd það var ekki það sem dró mig að þeim eða gerði 
mig áhugasamann ég fattaði ekki hvernig það ætti sérstakt erindi inn í pólitík en svo 
þegar nær dró kosningunum 2013 þegar að fólk var farið að tjá sig og svona þá sá ég 
að þetta hafði nú breiðara skýrskot og passaði nokkuð vel við mínar eigin pólitískar 
hugmyndir fjálslynd miðjumennska og ég hef svona alltaf verið að skauta svona 
vinnstri hægri kvarðann pínu vinstri sinnaður en ekki fundið mig hjá þessu 
hefðbundnu flokkum og ég held að það séu margir með þannig bakgrunn sem laðast 
að Pírötum. Svo þessi áhersla á borgararéttindi og það þarf að skerpa hlutverk ríkisins 
og ekkert svona valdadót lengur fólk á að detta inn i þetta í einhverntíma svona 
nokkurskonar samfélagsþjónusta svo fattaði ég líka að áherslan á internetið hefði 
mikinn rétt á sér því þetta er allt í kringum okkur, einnig þetta gagnsæi talast saman 
við personuvernd og friðherlgi einkalífsins. Það þarf að hafa þessi grunnmál á hreinu 
t.d. ef við skoðum bara leka málið mikla, þannig er ekki gagnsæi, fólk og 
skjólstæðingar eru viðskiptavinir þannig þetta þarf að skoða virkilega vel. 
 
2. Hvað eru stærstu/brýnustu vandamál samtímans? 
Hvar á mar að byrja, Pólítiskt kanski ákveðinn skortur á þessari þjónustu hugsun og 
þessari auðmýkit það vantar ákveðna fagmennsku í pólitíkina svona langtíma 
stefnumótun vill fara forgörðum það er bara alltaf verið að redda það vanntar langtíma 
hugsun. Svo líka það sem varðar stefnumótun þegar kemur að velferðarmálum, 
heilbrigði og geðheilbrigði það þarf að skoða kostnaðinn því hann vill það vera falið 
því hver kostnaður er mikill sem kostar mun meira að greiða úr frekar en það er reynt 
að fyrirbyggja það Píratar leggja áherslu á að afglæpavæða fíkniefni, þessi dómharka 
sem kemjur sterklega fram hjá mörgun, þetta er ekki fyrirbyggjandi sem stangast á við 
öll vísindi félagssfræði og sálfræði. Annað hvort er fólk ekki í vandræðum með þetta 
þá a´ríkið ekkert að vera að skipta sér af en ef þetta er vandamál þá er þetta 
heilbrigðisvandamál það vantar meiri eftirfylgni. Þegar að fólkkið kemur úr kerfinu 
þá er oft erfitt að fóta sig. Heilbrigðisvandamálið er stærsta vandamálið hér á Íslandi 
en Pólitíska þá er það viðhorf til valdsins og meiri fagmennsku bara og hluti af því er 
að nútímavæða stjórnkerfið, stjórnsýsluna í átt að meira gagnsæi því gagnsæi kemur 
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ekki endilega að sjálfu sér og það sér maður líka bara í flokkstarfi Pírata það getur 
verið vesen stundum hjá okkur sjálfum þetta kerfst vinnu þetta krefst ferla þetta krefst 
utanaðhalds, krefst þess að það sé notuð rétt tækni sem að heldur utan um hlutina 
þannig að þetta er eins og annað pólitískt viðfangsefni sem krefst stefnumótun og 
vinnu. 
 
 
3. Hver eru brýnustu verkefni í stjórnmálum?  
Já sama og í 2 og kvótamál, ákveðin miðskipting  samþjöppun fjármuna brjóta þetta 
upp ég er pæinu miðjusinnaður á þessum vinstri hægri skala sem þýðir að ég lít ekkert 
endilega á að markaðsfrelsi sé endilega það sama og frelsi því það getur verið aðeins 
flóknara en það afþví að það getur alveg verið kúgandi, það fer ekkert alltaf saman 
frelsi til að græða og frelsi einstaklinga til að dafna, þetta er alltaf spurningin um 
hvort viltu efnahagsfrelsi og að hversu miklu leyti telur að það sé samrýmanlegt 
einstaklingsfrelsinu. 
 
4. Hver yrðu fyrstu verk Pírata? 
 
 
 
5. Hvernig sérð þú fyrir þér að Píratar geti breytt Íslandi, þar að segja íslensku 
samfélagi og íslenskum stjórnmálum? 
Ja nú á margan hátt og ég held að við höfum nú þegar gert það, svona fyrst og fremst 
til að hrista upp í kanski staðalmyndum um pólitík og viðteknum venjum og mér 
finnst við koma með nokkuð mannlega nálgun tiltölulega einfalt og skiljanlegir, við 
leggjum mikinn metnað í blandari ákvarðanatöku og upplýsingaöflun, ákveðin 
vinnubrögð hafa ákveðin áhrif útávið og von okkar er sú að aðrir taki upp okkar 
áherslu, markmiðið er ekkert í sjálfu sér að við stækkum heldur viljum við fyrst og 
fremst breyta kúltúrnum 
 
6. Mun Pírötum takast þetta? 
Já ég held það og ég vona það allavega. Þetta hefur gengið ágætlega eða alveg framar 
vonum finnst mér, verið 6 mánuði í röð með þriðjung fylgi það er alveg rosalegt og 
það virðist ekkert vera farið að slakna sko þannig að allir aðrir flokkar og samfélagið 
almennt getur erfiðlega hunsað okkur það er ekki lengur hægt að segja að þetta sé 
einhver bóla fyrstu mánuðina voru svona hinir ýmsu skýrendur að segja að þetta hefði 
nú oft gerst áður og að einhverjir flokkar hefðu oft skotist upp og sé bara 
óánægjufylgi en ég held að það sé voðalega erfitt að halda þeirri línu núna eftir því 
sem líður lengri tími þetta er bara staðan við erum bara ein að tróna þarna á toppnum. 
Þetta er mjög slæmt fyrir marga flokka eins og t.d. Vinstri grænir hafa verið í svona 
rúmlegaþ 10 prósentum frekar lengi en samfylkingin náði að rífa sig upp á tímabili og 
ég held að það sé mikil naflaskoðun þar og Björt framtíð hefur verið að ganga í 
gegnum krísu formanns endurnýjun og svona   
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7. Í hverju munu þær breytingar felast að þínu mati? 
 
7. Hvernig sérð þú fyrir þér að Píratar geti hrint þeim í framkvæmd, þá 
sérstaklega í ljósi þess að Píratar ná líklega ekki hreinum meirihluta í næstu 
kosningum, með hvaða stjórnmálaöflum munu Píratar vinna? 
Í borginni erum við að vinna með öðrum vegna þess að eldri meirhlut féll sem kom 
mörgum á óvart. Sett var saman meirihluta úr fjagragflokka meirihluta og við getum 
unnið saman en það fer eftir því hvað er verið að semja um 
 
9. Myndi slík samvinna í þínum huga, fela í sér eftirgjöf á grunngildum Pírata? 
Yrðu Píratar að hluta “fjórflokksins“ með því að vinna með einhverjum þeirra? 
Nei okkar grunngyldi eru þverpólitísk svo lengi sem að við getum passað það að aðrir 
sem við erum að vinna með stígi ekki út fyrir hana. Þá held ég að það gæti alveg 
gengið upp sko en núna hefur náttúrulega gerst þingsályktunartilgaga á síðasta 
aðalfundi mjög skýra kröfu um aðkomu okkar að ríkisstjórn ef að af verður eftir næstu 
kosningar að það yrði þing þar sem að yrði lögð áhersla á að klára nýja stjórnarskrá 
og kjósa um áframhald viðræður við Evrópusambandið og það yrði styttra þing en 
venjulega verða bara kosningar eftir að stjórnarskrá hefur klárast af því að það þarf 
hvort eð er að staðfesta það með nýju þingi þannig að það er pælingin, bara stutt og 
markvisst þing þar sem það snýst um ákveðnar grunn stjórnsýslubreytingar og síðan 
verður bara endurnýjað umboð eftir það. Það er hugmynd sem kemur upphaflega frá 
Birgittu hennar viðbrögð við þessu mikla fylgi sko að nú gætum við kanski farið að 
setja forsendur og þetta eru semsé þær. Þetta fór í gegnum kosningakerfi Pírata og var 
samþykkt. Þannig að við erum búin að setja fram okkar aðkomu að ríkisstjórn svo er 
bara að sjá hvað aðrir segja, hvort að aðrir séu tilbúnir til að gefa upp þetta að þeir séu 
til í að taka þetta plan og hvort að það verði eitthvað formlegt samkomulag, þetta er 
doldið þannig að við erum búin að sýna okkar spil en hinir flokkarnir minna   
 
10. Hver telur þú að sé vandinn við íslensk stjórnmál? 
 
11. Hver eru vandamál íslensk samfélags að þínu mati? 
 
 
12. Hvort telur þú að séu alvarlegri efnahagsleg eða pólitísk vandamál? 
Frekar pólitísk því ég held að við séum ágætlega stödd efnahagslega. Við höfum náð 
að klóra okkur ágætlega upp úr hruninu, kaupmáttur er þokkalegur, lág verðbólga. 
Það er misskiptin og svona ákveðin félagsleg vandamál sem mætti laga en þetta er 
fyrst og fremst pólitískur vandi. Það er verið að halda á spilunum ágætlega 
efnahagslega þetta er frekar kúltúrinn og viðbragð við hvernig fólk talar og haga sér 
og fer með valdið. Ég held að það sé ekki tilviljun að fylgið okkar fór að rjúka upp og 
ég held að eftir að Gunnar Bragi sendi þetta bréf  til framkvæmdastjóra Evrópuráðsins 
og sleit viðræðunum einhliða vildi ekki einu sinni fara í gegnum þingið með þetta 
 
13. Telur þú að Píratar muni geta staðið undir þeim væntingum sem gerðar eru til 
þeirra? 
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Já ég ég held það frekar misjafnar en ég held einmitt að við höfum náð að dempa 
þessar væntingar og haldið okkur á jörðinni við erum ekki í stórum loforðum eða 
miklum yfirlýsingum um að við komum til með að laga hluti á einhverjum mjög 
skömmum tíma. Þetta snúist um það að ef við myndum fá völdin þá væri allt betra. 
Það er eðlilegt að gera sér væntingar og að við högum okkur með skikkanlegum hætti 
og gera varanlegar breytingar og koma hlutum í verk. Við berum líka væntingar til 
þess að fólkið mæti á kjörstað án þeirra gengur þetta ekki upp og ég tel að stemmingin 
sé sú að fólkið muni mæta  
Eitthvað að lokum? 
 
Halldóra Mogensen viðtal 30. September 2015 
Til að ég geti áttað mig betur á því hvernig “forystusveit“ flokksins sér fyrir sér 
flokkinn og framtíðina. Þá  langar mig að byrja á því að byðja þig um að benda mér á 
hverja forystumenn ég get sent póst á í flokknum.  
Björn leví, Sveinbjörn, erna ýr formaður framkvæmdaráð Katla vinnur með pírötum.  
Það sem að dró mig að Pírötum voru hugmyndir um, gagnsæi, frjálst flæði upplýsinga 
og beint lýðræði.  
 
Brýnasta vandamál samtímans er án efa misskipting auðs í heiminum.  
 
Flest vandamál samtímans fá að grassera, ekki vegna þess að lausnirnar eru ekki til 
heldur vegna þess að það er skortur á pólitískum vilja. Þingmenn þora ekki að prufa 
nýjar hugmyndir fyrr en þær eru sannreyndar, en það er erfit að sannreyna ef engin er 
viljugur til að prufa. Með beinna lýðræði og aukinnri aðkomu almennings að 
ákvarðantökum skapast tækifæri til að dreifa ábyrgðinni á þessari tilraunastarfsemi 
sem ég tel nauðsynlega til að einhver þróun geti átt sér stað. Það myndi auðvelda 
þingmönnum að gera rótækar breytingar, prufa nýja hluti, vitandi að þeir hafa umboð 
til þess frá þjóðinni. 
 
Þess vegna tel ég brýnasta verkefni í stjórnmálum vera að koma á nýrri stjórnarskrá 
þannig að almenningur í landinu geti kallað á eftir þjóðaratkvæðagreiðslum. 
 
Eftirfarandi ályktun var samþykkt inn í kosningakerfi Pírata þann 5. okt: 
https://x.piratar.is/polity/1/document/164/  
 
Þar kemur fram að "Aðalfundur Pírata ályktar að Píratar lofi íslensku þjóðinni, að fái 
flokkurinn umboð hennar í næstu kosningum til Alþingis muni næsta þing fjalla um 
og samþykkja tvö mál. Í fyrsta lagi að samþykkja nýja stjórnarskrá þar sem tillögur 
stjórnlagaráðs sem verði lagðar til grundvallar og í öðru lagi boða til bindandi 
þjóðaratkvæðagreiðslu vegna umsóknar Íslands að Evrópusambandinu. Að þessum 
málum afgreiddum verði boðað til nýrra Alþingiskosninga svo ný stjórnarskrá geti 
tekið gildi." 
 
Þetta yrðu því fyrstu verk Pírata. 
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Hvort Pírötum takist þetta veltur allt á því hversu margir mæta á kjörstað og kjósa 
okkur :) 
 
1. Hvernig sérð þú fyrir þér að Píratar geti breytt Íslandi, þar að segja íslensku 
samfélagi og íslenskum stjórnmálum? 
Ég sé það aðalega þannig að fyrir mér eru Píratar bara verkfæri ég se þetta ekki sem 
svona venjulegan flokk með stefnur og að fólk sé að kjósa einhverja stefnur og kjósa 
aðila inn á þing til að gera eitthvað fyrir sig Píratar ereu verkfæri sem gefur bara 
fólkinu í samfélaginu tækifæri á, því verkfæri getur verið gott eða slæmt það fer bara 
eftir því hver er að nota það. Spurningin er hvernig náum við þar er einmitt þar sem 
mesta vinnan liggur það er einmitt í grasrótinni hvernig náum við að fá fólkið í 
samfélginu til að vera spennt yfir því að taka þátt í pólitíkinni til þess að það geti tekið 
upp þetta verkfæri og notað það hvernig fáum við það til að átta sig á því að það erum 
þau /við sem þurfum að breyta samfélaginu en ekki þessi 63 inn á Alþingi. Við erum 
að búa til vettvanginn og verkfærin og erum að vonast til þess að fólk sjái það og vilji 
taka þátt í að byggja upp betra samfélag.   Desentralising power 
 
2. Í hverju munu þær breytingar felast að þínu mati? 
Ég hef ekki hugmynd um það og það er mismunandi eftir því hvaða Pírata þú talar við 
erum með svo ótrúlega mismunandi skoðanir á málefnum en við erum öll samála því 
að það skiptir ekki máli af því að er meirihlutinn sem ákveður þetta, ef þú ert með 
gagnsæi og réttar upplýsingar að þá á fólk að geta litið á málin og skoðað þau frá 
öllum sjónarhornum og tekið upplýsta ákvörðun um hvað sé best fyrir samfélagið og 
sérstaklega ég aðhyllist rosalega mikið Anarkíuna þeim part af því þar sem hún kemur 
með valdið inn í smærri parta af samfélaginu að hvert litla tribe á að vita best hvað 
hentar þeimog það á ekki að vera eitthvað eitt batterý sem ákveður fyrir alla eins og 
allir falli undir sama hatt það eru mismunandi áherslur hjá fóki. Ég er ótrúlega 
bjartsún ég sé fyrir mér að valdastrúkturinn sé að breytastaðeins en það sem mér 
finnst allt doldið vellta á er að ungt fólk komi og kjósi. Yngra Fólk finnst stjórnmál 
leiðinlegt, afhverju á eg að vera taka þátt ´i þessu og það skiptir engu máli hvað mér 
finnst. Svo er svo margt í gangi útaf því að upplýsingaöldin hefur sínar jákvæðu og 
neikvæðu hliðar og neikvæðu eru þ´r að fólk er svo ýkt með upplýsingum þannig að 
hvernig fær maður folk til að fókusera kanski aðeins áhuga sinn og láta rödd sína 
heyrast og við viljum virkja unga fólkið því þetta er fólkið sem er mest revolutinary 
openmynded og bjartsýnt gagnvart framtíðinni meðan eldri kynslóðir alls ekki allir 
eru vön að gera hlutina föst í rammanum hafa hlutina á vissan hátt og sjá ekki fram á 
að það sé hægt að breyta því og sjá þetta meira eins og einhver náttúruleg fyrirbæri 
þessi kerfi sem við búum í og þetta er orðið þannig að ég sé Pírata fyrir mér við 
viljum byggja kerfi sem þjónar fólkinu en ekki að ala upp fólk sem þjónar kerfinu og 
það er það sem er í gangi núna. 
 
 
3. Hvernig sérð þú fyrir þér að Píratar geti hrint þeim í framkvæmd, þá 
sérstaklega í ljósi þess að Píratar ná líklega ekki hreinum meirihluta í næstu 
kosningum, með hvaða stjórnmálaöflum munu Píratar vinna? 
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Á seinasta aðalfundi Pírata kom Birgitta Jónsdóttir með tilögu sem á að fara inn í 
kosningakerfið sem var tilaga um samvinnu flokka án þess að við séum búin að tala 
við aðra flokka þá þarf þetta að fara í gegnum kerfið hjá Píraötum og sjá hvort að það 
sé samþykt af Pírötum og þá er pælingin náttúrulega fyrst og fremst að fá nýja 
stjórnaskrá því það gerist ekki neitt fyrr en að það er búið að breyta henni. Þannig að 
þá var hennar tilaga sú að þeir flokkar sem hafa áhgua á að starfa með okkur í því 
verkefni þá væri þetta svona 9 mánaða verkefni að koma nýrri stjórnaskrá í gegn og 
líka að fá nýja kosningu útaf evrópumálinu ekki vegna þess að Píratar vilji samstarf 
heldur á fólkið að fá að ráða. Og fólk er búið að kalla á þetta og það sem er að gerast 
nuna er bara andlýðræðislegt. Það er verið að fara framhjá vilja fólksins og þinginu og 
þar með vegið að þingræðinu þannig að þetta er tilagan þannig að ef að þetta gengur í 
gegn þá er þetta mjög skírt verkefni sem piratar hafa ef við verðum kosin inn á þing 
og þegar að þessir 9 mánuðir eru búin þá á bara að kjósa upp á nýtt. Við myndum ekki 
vinna með neinum nema að það sé samstarf og þaðþyrfti að vera nægilegur meirihluti 
til þess að ná þessu í gegn maður nær engu fram.  Persónulega long term goal ástæðan 
fyrir því að ég aðhyllist Pírata er verkfærið þá sé eg ekkert þörf á þingi þannig séð ef 
við horfum tugi ára fram i tímann þegar við erum alminnilega búina að átta okkur 
betur á þessari upplýsingaöld og þessum breyttu tímum tæknibyltingarinnar og hvað 
hun býður uppá  fyrir nútíma samfélag þá sé ég fyrir mér að það er ekki þörf fyrir 
þingi að það sé hægt að hafa þetta þannig að þú ert með þing á netinu og fólk kemur 
með tilögur inn og fólk tekur þá í að kjósa þær upp eða niður eftir því hversu góðar 
þær eru og svo væru þær samþykktar á online þingi svo er þetta bara spurning um 
framkvæmdaraðila til þess að hrinda í framkvæmd þessum samþukktum sem koma á 
þesu netþingi og minnka þetta meira í um hvað hverfin hafa að segha um sitt heverfi 
svo eru einhverrir aðila sem joama og taka þátt í stærri verkefnum. Draumurinn minn 
er sa að tæknibyltingin gerir það að verkum að við þurfum ekki að vinna það er svona 
mitt aðal baraáttu mál maður á að taka þátt í að byggja upp samfélagið  sem að við 
viljum lifa í og taka í burtu þessa nauðsyn til að eiga mat til að lifa ekki meika sense í 
svona nútíma samfélagi svo bara vinnur fólk í því sem það vill vinna í og þá getum 
við ræktað það góða í eðli mannsinn í staðinn fyrir að styðja alltaf við það neikvæða í 
manninum því við höfum gott eðli og slæmt í okkur það er bara spurning hvað við 
erum að leggja áherslu á í samfélaginu hvap erum við að fá útúr manninum. 
 
4. Myndi slík samvinna í þínum huga, fela í sér eftirgjöf á grunngildum Pírata? 
Yrðu Píratar að hluta “fjórflokksins“ með því að vinna með einhverjum þeirra? 
Nei grunngildin eru svona það sem heldur þessu öllu saman  það er það sem sameinar 
okkur Pírata eins og við erum með ólíkar skoðanir það eru ótrúlega ólíkar skoðanir en 
grunngildin gera það að verkum að við getum alltaf séð hvað er Pírataleiðin til að fara 
í öllum þessum málum.  
 
 
5. Hver telur þú að sé vandinn við íslensk stjórnmál? 
Það er svo margt ég held að vandinn sé voða mikið bara að það er algört kaos þarna 
inn á alþingi vinnubrögð sem er búið að og þessar hefðir sem er búið að ákveða að 
þetta er bara svona þetta brfeytist ekkert. Það er ofbóðslega mikið kaos þarna inni 
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erfitt fyrir þingmenn að vita hvað er á dagskrá næsta dag oft fá þeir ekki að vita það 
fyrr en um morguninn sama dag þannig að það getur verið mjög erfitt að undirbúa sig 
það er eiginlega ekki hægt að undirbúa sig og þau horfa oft til eða ég skal bara segjha 
þer f´ra minni reynslu að þegar ég fór á þing þá var þingmaður sem sat við hliðina á 
mér og þetta var fyrsta skiptið mitt á þingi í smá panikkasti sitjandi þarna inn í þingsal 
svo allt í einu var verið að kjósa um eitthvað og ég hafði ekki hugmynd um hvað var í 
gangi og ég bara hvað er að gerast hvað á ég að gera, svo ganga kosningarnar svo 
hratt fyrir sig og sú sem sat við  hliðana á mér hún segir við mig, ég bara alveg guð 
minn góður þetta er bara algjört panik og hún bara já já já þetta er alltaf svona horfðu 
bara á töfluna, því þar sérðu hvar þingmennirnir sitja þá sérðu hvað hinir í flokknum 
þínum eru að kjósa og ef þú ert óvisss þá kýstu bara með flokknum og ég hugsaði vá 
þetta er alveg rosalega reveling uppljóstrandi., en hún sagði að hún lenti oft í þessu og 
þá gerir hún bara það sem hinir í flokknum voru að kjósa og ég held að þetta sé alveg 
gríðarlega algengt, fólk er ekkert búið að ná að setja sig inn í öll mál sem er kanski 
eðlilegt því þetta eru svo mörg mál en þetta er viss galli sem gerir það að verkum að 
við Píratar sitjum voðalega oft hjá þeir kjósa aldrei ef að þeir eru ekki búnir að setja 
sig inn í málið og það er ekki hægt að setja sig alminnilega inn í öll mál sérstaklega 
þegar við erum bara með 3 aðila sem komast ekkert einu sinni inn í allar nefndirnar 
og það er einmitt annað vandamál að t.d. nefndarfundirnir eru alveg griðarlega 
mikilvægir því þarna koma allar upplýsingarnar þarna ertu að fá sérfræðinana á 
þessum sviðum sem að koma inn og útskýra málin fyrir þingmönnum og það getur 
verið ótrulega skemmtilegt að sitja á þessum fundum það er svo margt nýtt sem 
maður lærir svo mikilvægar upplýsingar að maður spyr sig afhverju í ósköpunum eru 
þetta ekki opnir fundir afhverju eru þetta ekki upplýsingar sem að allir hafa aðgang að 
og sérstaklega ef að þingmaður situr ekki nefndarfund þá hafa þingmenn ekki einu 
sinni aðgang að þessum upplýsingum  því þingfundirnir eru lokaðir og ef þú ert ekki 
með neinn inn á þingfundinum þá hefuru ekki aðgang að þessum upplýsingum þess 
vegna er þetta svo mikil föttlun að við erum bara með 3 þingmenn og þeir geta ekki 
verið inn á öllum nefndarfundum þannig að þig skortir alltaf þessar mikilvægu 
upplýsingar um öll frumvörp sem koma þannig að þetta er gríðarlegir gallar og þeir 
eru miklu fleiri en þetta er einn af þeim sem ég hef upplifað persónulega í dag.   
 
6. Hver eru vandamál íslensk samfélags að þínu mati? 
Það er ekkert bara vandamál á íslandi það vantar emphathy samúð það er einhver viss 
uppgjöf, fólk er ofbóðslega reitt heima hjá sér yfir fréttunum en er ofbóðslega lítið 
tilbúið til að gera neitt alltaf verið að kasta ábyrgðinni af sér yfir á einhverja aðra aðila 
það er bara alltaf eitthvað afhverju er ekki verið að gera eitthvað í þessu og það er 
endalaust verið að koma með tilögur um að mér finnst að ríkisstjórnin eigi að gera 
þetta eða gera hitt og ég hugsa bara með mér ef að þig langar til að þetta sé gert þá 
afhverju gerir þú ekki eitthvað sjálfur. Ég var t.d. í Berlín í vor og vá hvað þetta er 
ótrúleg borg ég meina þarna gerir fólk hlutina þú veist það er flugvöllur þarna sem er 
búinn að standa auður og ónotaður honum var lokað fyrir mörgum árum síðan og 
þarna er fólk bara komið í ræktun búið að byggja svona kassa og komið með mold og 
er bara að rækta sínar eigin matjurtir og grænmeti svo setur það bara nafn sitt á 
kassann bara ég á þennan kassa, það er enginn búinn að sækja um leyfi fyrir þessu það 
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fóru bara allir að gera þetta og ég tók eftir þessari þróun ofbóðslega vítt og breytt um 
borgina og það er meiri hefð fyri því að fólk bara tekur að sér að framkvæma verkefni 
á meðan að hérna heima þá erum við alltaf að búast við því að einhver annar geri þetta 
þannig að það er enginn að taka á sig ábyrgð og ég held að stór partur af því sé sá að 
við vinnum allt allt alltof mikið það hefur ekki tíma til að vera með fjölskyldunni 
sinni það hefur ekki tíma til að hugsa það er ofbóðslega mikil stofnanavæðing í gangi 
þannig að það er bara önnur birtingamynd af því að kasta ábyrgð yfir á einhverja 
stofnun, gamla fólkið fer inn á stofnun, börn fara inn á stofnun, fólk fyrir inn á 
stofnun til að vinna og þetta tekur allann tíma og orku, fólk hefur ekki tíma til að 
hugsa og spyrja sig mikilvægar spurningar eins og hver ég og hvað gerir mig 
hamingjusaman og afhverju er ég hérna, hvernig vil ég hafa samfélagið mitt.  
Atvinnupólitíkusar eiga ekki að vera til þetta á að vera samfélagsvinna, ef  
 
 
7. Hvort telur þú að séu alvarlegri efnahagsleg eða pólitísk vandamál? 
Sko efnahagsvandamálið er pólitískt vandamál því að rótin er að það er ekki pólitískur 
vilji til þess að skoða eða horfa út fyrir kassann eða að skoða það að breyta kerfinu 
þannig að það þjóni samfélaginu það er meira verið að bara allaf að reyna að breyta 
samfélaginu til þess að það þjóni kerfinu þetta er mjög furðuleg hugsun þannig að 
þetta efnahagslega er bara úrelt hugmyndafræði sem við erum ennþá föst í komumst 
ekki útúr við erum alltaf að reyna að plástra þessa úreltu hugmynd í staðin fyrir að 
átta okkur á því að hugmyndafræði kemur frá okkur mönnunum þetta kemur frá okkur 
og við getum komið með eitthvað algjörlega nýtt. Þetta er ekki náttúrulögmál skilurðu 
kapitalismi er ekki náttúrlögmál brotaforðahagfræði er ekki náttúrulögmál. Fyrir mér 
snýst þetta um sko að við þurfum að fara að pæla í viljum við búa í scarsety eða 
viljum við búa í abundance og við getum alveg búið í abundance miða við tæknina 
sem við höfum í dag þá höfum við alveg nóg af öllu þetta er bara einhver svona 
hugmynda eða hugsunar villa sem við erum föst í.  
 
8. Telur þú að Píratar muni geta staðið undir þeim væntingum sem gerðar eru til 
þeirra? 
Ég tel að Píratar geta allveg, við getum allveg komið inn með nýja sýn og við getum 
allveg hrint í framkvæmd þeim verkefnum sem að eru ákveðin af flokksfélögum 
Pírata en með væntingar ég veit ekkert hvort eða hvaða væntingar fólk hefur því þær 
eru örugglega svo ofbóðslega mismunandi. Við erum ekki að fara að breyta 
pólitíkinni og samfélaginu á einni nóttu en fyrir utan það höfum við ofbóðslega miklar 
væntingar af fólkinu í samfélaginu um þátttöku, það gerist ekki neitt nema að fólkið 
með væntingarnar taki þátt í að láta þetta allt saman gerast. 
Að lokum 
Borgaralaun vil ég endilega benda þér á að skoða það því það snýst einmitt algjörlega 
um það að breyta samfélaginu frá rótinni universal basic income og er að springa út 
um alla Evrópu mikil umræða þar og í Bandaríkjunum en það er ekkert talað um þetta 
hérna. Ég er alltaf að ýta þessu að fólki að kynna sér þetta. 
 
Jón Þór Ólafsson svör við viðtali nr.2 tekið 25. September 2015 
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Til að ég geti áttað mig betur á því hvernig “forystusveit“ flokksins sér fyrir sér 
flokkinn og framtíðina. Þá  langar mig að byrja á því að byðja þig um að benda mér á 
hverja forystumenn ég get sent póst á í flokknum. 
Þingflokkurinn, framkvæmdavald ath Ernu, Finnur fyrv form framkvæmdaráðs, 
Þórgnýr. 
 
1. Hvernig sérð þú fyrir þér að Píratar geti breytt Íslandi, þar að segja íslensku 
samfélagi og íslenskum stjórnmálum? 
Það veltur á hvaða vægi flokkurinn hefur miða við þá stöðu að hafa 3 þingmenn samt 
sem áður með svona mikið fylgi þýðir það að allir okkar kapabillitys eru takmarkað 
þá við síðustu kosningar allt vald sem við höfum og reaserchar og slíkt en aftur á móti 
eru áhrifin orðin doldið meiri í krafti fylgisins. Þannig að t.d held ég að hinir 
flokkarnir séu farnir að skilja það meira og meira að forgangsröðun gildismats fólks er 
búið að breytas svolítið, lýðræðisumbæturnar, meira gegnsæi, koma að ákvarðanatöku 
og allt það er búið að forgangsraðast ofar hjá fólki og þaðan að Bjarni Benidiktson 
formaður Sjálfstæðisflokksins talar um það að þjóðin fái milliliðalaust málskotsréttinn 
segir manni það að þeir séu farnir að skilja, hann hefði ekki sagt það eða farið afstað í 
þá vegferð nema vegna þess að kjósendur eru farnir að segja í skoðanakönnunum að 
við ætlum að kjósa flokk sem að setur þetta á oddin þ.e.a.s. lýðræðisumbætur og slíkt 
þannig að þar strax erum við farin að hafa töluverð áhrif. Inn í framtíðina síðan fer 
það auðvitað eftir því hvað við fáum góða kosningu þá höfum við meiri formleg völd 
til þess að ná fram markmiðinu sem er að breyta lögum og reglum til þess að ná fram 
þessum grunnþáttum verndun borgararéttinda og lýðræðisumbætur. Það er kjarninn í 
grunnstefnunni. 
  
2. Í hverju munu þær breytingar felast að þínu mati? 
 
 
 
 
3. Hvernig sérð þú fyrir þér að Píratar geti hrint þeim í framkvæmd, þá 
sérstaklega í ljósi þess að Píratar ná líklega ekki hreinum meirihluta í næstu 
kosningum, með hvaða stjórnmálaöflum munu Píratar vinna? 
Það er ansi ólíklegt ég hef bara ekkert hugsað út í það hvernig það myndi líta út, þá 
væri þetta ekkert mál. En það er auðvitað allaf samstarf. Nú er þetta spurning um 
gildismat, hvernig þú ætlar að ná fram markmiðinu ertu frekar tilbúin að gera minna 
en öruggari um að ná þvi fram eða taka séns á því að gera meira en ef það tekst ekki 
þá hefuru gert minna það er bara ákveðið gildismat. Spurningin veltur á líkum og 
áhrifum og það er mjög erfitt að svara því og ekki fyrir mig sem slíkt að svara því 
hvernig flokkurinn ákveður að gera það . Nema það að flokkurinn samþykkti núna 
stefnu á aðalfundinium sem er núna í kosningakerfinu og verið að kjósa um, það að ef 
við höfum umboð til þess í næstu kosningum að fara í þessa vinnu varðandi nýju 
stjórnarskránna þá myndum við búa til kosningu og klára hana strax. Það er ekki til 
nein ein lagabreyting á Íslandi sem að myndi fara lengra í átt að því að uppfylla 
verndun borgararéttinda og lýðræðisumbætur. Líkurnar eru auðvitað hvernig við 
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stöndum þegar kemur að næstu kosningum og ef við erum enn með mjög mikið fylgi 
og þessari hugmynd er vel tekið þá getum við verið i þeirri stöðu fyrir kosningar að fá 
aðra flokka til að skrifa upp á að þetta sé það sem við erum tilbúin til þess að gera í 
stjórnarsamstarfi og það er einmitt það sem við erum að stilla upp núna.  
 
4. Myndi slík samvinna í þínum huga, fela í sér eftirgjöf á grunngildum Pírata? 
Yrðu Píratar að hluta “fjórflokksins“ með því að vinna með einhverjum þeirra? 
Píratar geta unnið með öllum flokkum sem vilja ekki ganga  gegn grunnstefnu Pírata 
og eru tilbúnir að stíga skref með pírötum í átt að því að koma grunnstefnu Pírata í 
lög. Enginn flokkur hefur gefið það út í dag. En eins og t.d Vinstri Grænir þeir eru 
tilbúnir að setja upp klámsíu. En auðveldasta leiðin að mínu mati til að skoða flokka 
og stjórnmálamenn hvað þeir ætla að gera, er að skoða hvernig þeir forgangsraða 
ákveðnum gildum. VG klárlega forgangsraða umhverfismálum og síðan 
jafnréttismálum það er mjög ofarlega hjá þeim en þeir eru tilbúnir að brjóta á 
mönnum og  setja síu á internetið og eru þar með að brjóta á mannréttindum og 
upplýsingafrelsi . á öðrum forsendum eru þeir hrifnir af upplýsingafrelsi síðan eru þeir 
svolítið stjórnlyndir þannig að þeir eru ekkert hrifnir af lýðræðisumbótum en tala fyrir 
ákveðnum þáttum ég veit ekki hversu alvarlega þeim er um það skiluru. Þannig að ef 
þeir myndu setja þetta í forgang þá myndum við aldrei samþykkja svona í 
stjórnarsamstarfi en ef þeir myndu bakka frá þvi og setja önnur atriði sem varðar 
umhverfisvernd og jafnrétti og það sé í samræmi við villja þjóðarinnar það er fullt af 
svoleiðis málum og brjóta ekki á borgararéttindum þá er það eitthvað sem Píratar 
myndu skrifa undir. Þetta er bara spurning hvernig þú ætlar að forgangsraða hverju 
sinni það er fullt af öðrum málum sem þeir gætu náð fram sem myndi þá ekki ganga 
gegn borgararéttindum. 
 
 
 
5. Hver telur þú að sé vandinn við íslensk stjórnmál? 
Helsti vandinn er margþættur en ég held að hann sé grundvallaður á þessari 
upplýsingatækni þar að segja breytingum sem upplýsingatæknin orsakar. Það er ekki 
tilviljun að fólk kallar eftir meiri heiðarleika í dag vegna þess að því finnst að það 
gildi sé svelt. Hvers vegna? Jú það er vegna þess að þau eru sífellt að sjá fleiri 
spillingamál, valdahroka og valdmisbeitingu nú er þetta meira á yfirborðinu og þess 
vegna sér fólk þetta svona vel í dag en það er ekki vegna þess að eitthvað flokksblað 
er á móti ef þú hlustar ekki, nei þetta kemur allt upp á yfirborðið, miklu frekar í miklu 
víðtækari fjölmiðlaflóru og svo helst það inn á samfélagsmiðlunum þannig að 
spillingin er svo miklu gegnsærri. Eins og kerfið hefur verið gamla flokkakerfið þar 
sem að þar var í rauninni einokun á miðlun og túlkun upplýsinga hjá flokksblöðunum 
og almennt risafjölmiðunum sama hvort það var flokksblöð eða þá efnahagslega 
hagsmuni á bakvið sig og svo náttúrulega hið opinbera Þetta voru í rauninni þeir sem 
sem einokuðu miðlun og túlkun upplýsinga í svoleiðis umhverfi færðu spillinginu 
ekkert svo mikið upp nú á sama tíma þá skipta peningar miklu máli í þessu umhverfi 
þegar kemur að því að fá atkvæði, þeir skipta auðvitað enn máli en minna máli í dag 
því það eru til aðrar leiðir til að koma upplýsingum á framfæri við fólk þannig að ok 
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hvernig fyrirkomulag færðu upp? Nú þú verður að vera kosin til að hafa þessi völd 
þannig að það sem geris í svoleiðis fyrirkomulagi er að þeir sem hafa völdin beita 
þessu almenna valdi í þáu sérhagsmuna og sérhagsmunirnir greiða fyrir sig með því 
að aðstoða við atkvæðaveiðar á ýmiskonar forsendum þetta er viðskiptamódel 
fulltrúalýðræðis þar sem fjölmiðlun er að miklu leyti einokuð af valdhafanum og ef þú 
ætlar ekki að taka þátt í því undir svoleiðis kringumstæðum þá ertu bara ekki með í 
leiknum hvort eð er þannig að það er ekkert mál að réttlæta þetta líka ef þú ert þar. Nú 
er þetta viðskiptamódel bara ekki lengur jafnt arðbært út af því að aðstoðin með 
peninga eða við atkvæðaveiðar skilar minna á sama tíma og að það að vera beita 
almannavarnir í  þágu sérhagsmuna spillingin kemst svo upp á yfirborðið og kostar 
þig síðan kanski atkvæði þannig að þetta er ekki lengur jafn arðbært viðskiptamódel. 
Upplýsingabiltingin varpar ljósi á þennan vanda en þetta hefur alltaf verið vandi í 
íslenskum stjórnmálum hann er bara orðinn sýnilegri núna en hann hefur verið.  
 
6. Hver eru vandamál íslensk samfélags að þínu mati? 
Það er aftur þetta, húsnæðismálin í ólestri fjármálkerfrið og réttarstaða borgaranna 
gagnvart hinu opinbera og það að hið opinbera sé ekki með réttargæsluaðili né 
nokkuð slíkt. Velferðakerfið er í ólestri forgangsröðun fjármunum annars vegar á 
hvernig menn skila til samneyslu og hvernig er síðan tekið úr sjóðunum er í þágu 
sérhagsmuna og þar að leiðandi í ólestri. En samnefnarinn er pólitísk spilling. 
 
 
7. Hvort telur þú að séu alvarlegri efnahagsleg eða pólitísk vandamál? 
Góð spurning erfitt að meta. Í heiminum er ekkert svigrúm fyrir ef það koma önnur 
skakkaföll allir ríkissjóðir eru of skuldsettir bankakerfi of skuldsett, einstaklingar of 
skuldsettir, fyrirtæki og skuldsett, seðlabankinn með stýrivexti eitthverstaðar í 
kringum 0%, það er ekkert svigrúm það er hvergi svigrúm. Ef eitthvað gerist þá tekur 
kerfið ekki við högginu. Island með þessi losun hafta með þessa háu stýrivexti, til 
skammst tíma gæti það þýtt innstreymi jafnvel þó það seu eitthverjir vilji losna út þá 
eru aðrir sem vilja inn. Krónan er að styrkjast seðlabankinn búinn að vera kaupa fullt 
af evrum selja krónuna til að halda henni niðri, ríkissjóður er að minnka skuldirnar 
sínar við eigum eftir að selja hlut í landsbankanum og fá út úr þessu stöðuleikadæmi 
þannig að til skammst tíma held ég að þetta muni ágætlega  út. Þangað til að 
skellurinn kemur þar a segja einhverskonar heims sem kemur utanfrá til lengri tíma 
aftur á móti þá byrjar bara að hrannast upp önnur snjóhengja þegar vaxtamunurinn er 
svona að sjálfsögðu. Síðan koma stöðuleikaviðmiðin sem eru sett sem skilyrði sett af 
mönnum með slitabúum fái að gera samninga til að gera upp búin og taka síðan 
pening út með samþykki seðlabankanns en eru viðmiðin gerð við hvers konar 
kringumstæður eru þau gerð miða við þann skell sem mun eflaust koma í 
heimshagkerfinu? Nei þannig að þau stöðuleikaviðmið eru ekki rétt eru miða við 
kringumstæðurnar núna projectað inn í framtíðin ekki reiknað með stærri 
heimskreppu en við sáum. Sem þýðir að inn í framtíðina þá hefur verið tekið út of 
mikið til að tryggja efnahagslegan stöðuleika. Þannig að við munum safna upp annari 
snjóhengju og síðan kemur að því að endurfjarmagna lán og svo framvegir þá er það 
ekki innan ramma stöðuleika út frá þessum forsendum. Þetta synist mer að sé staðan 
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inn í framtíðina efnahagslega séð, við erum ennþá með hálf brjálað bankakerfi það er 
ekki búið að aðskilja viðskipta og fjármálafyrirtæki sem er bara lágmarks atriði. 
Stjórnmálalega þá held ég að við séum nokkuð góð stað það er náttúrulega komið til 
vegna breyttu gildismati fólks ég held að það sé ekkert að fara að breytast á næstunni 
heldur held ég að það muni aukast. Þrýstingurinn á það að færa stjórnmálin í átt að 
verndun á borgarararéttindum og lýðræpisumbótum er gríðalega mikill ég er ekki að 
sjá að það sé neinn að fara sérstaklega á móti því á íslandi það sést svolítið í evrópu 
með stjórnlindu hægri flokkunum. Þannig að ég myndi segja að efnahagslega væri 
vandamal en ég myndi fókusera á bæði. 
 
Með hvaða flokkum geta Píratar unnið? Telur þú að Píratar muni geta staðið undir 
þeim væntingum sem gerðar eru til þeirra? 
Nú veit eg ekki alveg hverjar þessar væntingar eru? Væntingarnar eru að þið getið 
breytt íslenskum stjórnmálum? Já við getum það og bara það að fólk í 
skoðanakönnunum segir að það ætli að kjósa Pírata er strax byrjað að hafa áhrif á það 
að við erum kanski meiri að segja komin með málskotstrétt milliliðalaust samhliða 
næstu forseta kosningum það er möguleiki í dag og það er náttúrulega bara 
brjálæðislega æðislegt. 
Ef já þá hvernig? 
Ef nei þá afhverju? 
 
Nafn: Katla Hólm viðtal tekið 
Spurningar fyrir flokksmenn Pírata 
Til að ég geti áttað mig betur á því hvernig “forystusveit“ flokksins sér fyrir sér 
flokkinn og framtíðina. Þá  langar mig að byrja á því að byðja þig um að benda mér á 
hverja forystumenn ég get sent póst á í flokknum.  
1. Hvað dró þig að Pírötum? 
Helgi Hrafn er gamall kunningi og fleiri píratar líka sem að ég hef þekkt í mörg og 
þetta byrjaði með að Birgitta var mikil fyrirmynd fyrir mig, ég var mjög hrifin 
Borgarahreyfingunni og flokkinum og kaus þá á sínum tímum, þótt það var mikil 
dramatík í flokknum því þarn avar að myndast ýtt afl. Hrunið var mikið sjokk fyrir 
fólk og ég var ein af þeim þótt ég hafi ekki tapað það mikið af peningum en það þýðir 
samt ekk. Ég var búin að vita af fátækt í samfélaginu svo þannig að þegar 
borgarahreyfingin kom þá hugsaði ég að fólk væri að átta sig að væri nýr 
raunveruleiki þótt hann hafi verið til staðar. Pírataflokkurinn stofnaðist, ég hjálpaði 
við umræður og var að safna undirskriftum. 
 
2. Hvað eru stærstu/brýnustu vandamál samtímans? 
Breyta hugsunargangi samfélagsins með því að nota gagnrýni og setja spurningu við 
stjórnarfar. Í samfélagi á engin að vera einn og það er engin einn, við erum samfélag. 
- Það er mikil fátækt og stór stéttarskipting á Íslandi sem að verður meiri og meiri, 
eins og heimilisleysi fólks er dæmi um þennan rosalega ójöfnuð. Fólk verður að átta 
sig á því að hjálpa öðrum er mesta hjálpin. Grunnmenntun er lykilinn að fólk verður 
upplýstari um það sem er að gerast í samfélaginu í pólitíkini eða hagfræðinu sem 
kemur þeim á þann stað að það geti tekið þátt í stjórnmálum 



71 

 

 

 
3. Hver eru brýnustu verkefni í stjórnmálum?  
Taka allt kerfið og steypa því. – Ég ætla að hafa efnahagsmálfundi fyrir konur til 
dæmis. Verðtryggingin er að taka rosalega mikið í burtu frá ráðstöfum fólk. 
Heilbrigðiskerfið þarf að vera forgangsatriði næstu 10 árin það minnsta, það þarf að 
skoða hvað er að éta upp peningana frá fólki og húsnæðismál; það eru tómar íbúðir 
um allt land sem að eru í eigu banka og lánasjóðs og hafa verið tómar mjög lengi, svo 
er fólk að deyja á meðan það er heimilislaust. Við verðu að taka á móti fleiri 
flóttamönnum, það er ótrúlega nauðsynlegt að við berjumst gegn þessu hnattræna 
vandamáli sem að á sér stað, við megum ekki leyfa populista flokkunum að mála þetta 
upp þannig að þetta sé eitthver keppni hérna (á milli stjórnamálaflokka), við þurfum 
að passa okkur á þessu. Þessi vísir af fasisma hjá stjórnarfari er náttúrulega ekki í lagi. 
Framsókn hefur ekki komið fólki í borgarstjórn fleiri fleiri árin og voru ekki með neitt 
fylgi en svo tvær konur í flokknum sem að komust inn á þing korter í kosningar vegna 
rasistaáróðurs árið 2014, þetta er stórkostlegt vandamál að fólk skuli vera að komast 
til valda vegna rasisma og xenofóbíu. Svo getum við verið á facebook og hlegið af 
þessu kjaftæði eins og af Vigdísihauks; Múslimarnir eru hér komnir til að sprengja 
okkur upp. Sigmundur og Bjarni þið búið ekki í sama heim og ég, heimurinn ykkar, 
ég hef aldrei komið inn í þann heim en þið vitið ekki einu sinni af mínum heim og 
minn heimur er svo miklu stærri en ykkar. Þeir þurfa að kynnast mínum/okkar heimi. 
(31:18) Það er rosalegt vandamál hvað margir hafa verið með áskrift af sæti inn á 
þingi í fleiri áratugina, Steingrímur er fyrst núna að fara í frí og Jóhanna tekur við og 
hann hefur verið þarna liggur við síðan hann var unglingur. Það ótrúlega mikilvægt að 
fá ferskt fólk inn og stokka í uppröðuninni og svo getur þú frkear komið aftur inn 
seinna. 
 
4. Hver yrðu fyrstu verk Pírata? 
Á landbúnaðarfundi var verið að tala um ræktun á frumum til kjötiðnaðar og það er 
dæmi um þær nýju bretingarnar sem að Pírutum finnst mikilvægt. 
 
5. Hvernig sérð þú fyrir þér að Píratar geti breytt Íslandi, þar að segja íslensku 
samfélagi og íslenskum stjórnmálum? 
Já, við þurfum meira en 4 ár til þess, þetta snýst ekki bara um hvað við erum að gera á 
þingi heldur um hvaða áhrif við erum gera í samfélaginu. Alsherjarbreyting á 
hugsunarhætti almúgans, að annað fólk en það sem eru til valda hefur líka eitthvað að 
segja, að valdefla folkið eins og sjálfstyrking. Til dæmis það er fáranlegt hvað það er 
mikið af fólki sem að heldur að það séu eitthvað 4 flokkar sem að eru bara með 
einkarétt af stjórnlandsins; ekki halda við séum ekki alvöru, við viljum hætta að hugsa 
bara hægri/vinstri. Í hægri flokkana er kominn meiri fílingur með að einkavæða 
heldur en fyrir 10 árum. Innan pírata eru rosaleg frjálshyggusjónarmið og 
forræðishyggjusjónarmið. Ég vil frekar tala um sjónarmið heldur en hægri og vinstri. 
Vinstri vængurinn má ekki bara eiga feminsma, það mega allir vera fenismar.  
Borgaralaun; fólk á ekki að þurfa að vinna 8 tíma á dag og á að geta verið meira með 
börnunum sínum. Félagsmótun barns á ekki að byggjast á nauðsynlegum hlut þar sem 
fólk er að vinna til 17, getur ekki gert neitt annað og frístundarheimili verða af 



72 

 

 

geymslu. Ég trúi að borgaralaun muni verða leið samfélagsins til aukins jöfnuðs og 
ekki aðeins í laga bókstaf heldur jöfnuð í samfélaginu sjálfu í reynd. Lífsgæði 
samfélagsins myndu margfalda sinnum betri ef við myndum minnka vinnudaginn um 
4 tíma. 
6. Mun Pírötum takast þetta? 
Ég held að stór partur af okkar velgengi er vegna þess að við erum svo trú sjálfum 
okkar eins og Helgi t.d. Eitt sinn kusu þau með máli sem að var ekki píratalegt og það 
varð mikil reiði og þau tóku atkvæði sitt til baka. Núna tökum við ekki afstöðu nema 
við séum búin að vandskoða málið, það á ekki að þurfa að taka afstöðu. 
7. Í hverju munu þær breytingar felast að þínu mati? 
 
8. Hvernig sérð þú fyrir þér að Píratar geti hrint þeim í framkvæmd, þá 
sérstaklega í ljósi þess að Píratar ná líklega ekki hreinum meirihluta í næstu 
kosningum, með hvaða stjórnmálaöflum munu Píratar vinna?  
Ef að við myndum vera með þetta fylgi í kosningum, það þýðir að við gætum 
handstýrt öllu sem að ætti að fara í gegn. Þeir sem eru í minni hluta á þingi geta lítið 
gert annað en að reyna að tefja málin sem að mjög klikkað. Hvað eru hinir flokkanir 
að gera inn á þingi í minnihluta? Stjórnarskráin er mikilvægasta málið og hún er 
númer 1, 2 og 3. Það er verið að bæta kerfið, hvernig það er unnið á þingi 
 
9. Myndi slík samvinna í þínum huga, fela í sér eftirgjöf á grunngildum Pírata? 
Yrðu Píratar að hluta “fjórflokksins“ með því að vinna með einhverjum þeirra? 
 
 
10. Hver telur þú að sé vandinn við íslensk stjórnmál? 
Afhverju sér fólkið ekki sem stjórnar hvað fólkið í landinu hefur það skítt. Fátækt er 
afstæð, á íslandi er auðvitað allt öðruvísi en í austur-evrópu, það er himinn og af á 
milli. Þetta góðæri sem að var hérna fór algjörlega framhjá stórum hóp samfélagsins. 
Ég er ekki eins og Björt Framtíð sem að segja: verum bara jákvæð og tölum saman. 
Meiri skilvirkni, minna tal og meiri gjörðir. 
11. Hver eru vandamál íslensk samfélags að þínu mati? 
Rótin er spilling. Tökum sem dæmi; Sigmund á nýja 22 miljón króna bíl og þetta er 
ekki í fyrsta skiptið. Það er verið að ótrúlega oft kaupa Lúxusbíla, hvað eru þið að 
gera? Lygar, spilling, frændhygli, röng forgangsröðin og forréttinda blinda. 
 
12. Hvort telur þú að séu alvarlegri efnahagsleg eða pólitísk vandamál? 
13. Telur þú að Píratar muni geta staðið undir þeim væntingum sem gerðar eru til 
þeirra? 
Píratar munu alltaf standast mínar væntingar því að fólk er mannverk og ég get ekki 
ætlast til þess að fólk eri meira ens itt besta og það er ekki sanngjarnt að búast við því. 
Ef að væntingarnar eru raunhæfar og það er umburðarlindi fyrir því, þótt að fólk á 
þingi býr í allt öðrum raunarheimi en við þá er þetta bara fólk samt. Það er gott að 
hafa reynslubolta á þingi eru ekki raunhæf rök því að hann gæti alveg verið ráðgjafi. 
Það er ekki nóg að vera bara á þingi aðeins af því það er með reynsluna. Afhverju 
þurfa 63 þingmenn að vera með áratuga reynslu? Koma breytingarnar ekki með ungu 
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og/eða nýju fólki? Samfélagið þolir ekki að það kemur nýr flokkur á þing til valda og 
tekur alfarið U beygju allt til baka það sem hinn fokkurinn vann að á seinastliðnum 4 
árum.  
Eitthvað að lokum? 
Við píratar lofum ekki að vera með lausnina á öllu. Nýrri kynslóð af fólki sem að sér 
það að valdajafnvægið í samfélaginu er búið að vera brenglað í allt of lagan tíma og 
það þarf að breyta því. 
 
Þórgnýr Thoroddsen fyrsti varaborgarfulltrúi Pírata í Reykjavík og formaður ÍTR 
Viðtal tekið 8. Október 2015  
Spurningar fyrir flokksmenn Pírata 
Til að ég geti áttað mig betur á því hvernig “forystusveit“ flokksins sér fyrir sér 
flokkinn og framtíðina. Þá  langar mig að byrja á því að byðja þig um að benda mér á 
hverja forystumenn ég get sent póst á í flokknum.  
1. Hvað dró þig að Pírötum? 
Fyrir nokkrum árum síðan þa´hefði ég sagt að ég hefði engann áhuga á stjórmálum en 
svo kynnist ég Smára Mcarthy og hann kynnir mig fyrir Pírutum en ég var alltaf á 
bremsunni. Í fyrsta lagi þá hafi ég ekkert svo mikla trú á þessum samtökum þó svo að 
ég væri sammála þeim í prinsippi og í öðru lagi þá sagði ég að ég hef engann áhuga á 
að vera í pólitík vegna þess að ég varð þess alltaf áskynja að pólitíkin væri með sínar 
eigin reglur og það væri það að sama hversu rangt þú hefur fyrir þér þá þarft þú að 
vera sterki leiðtoginn og vera með valdið og ég bara þoldi það ekki og í þriðja lagi þá 
var það það að stofna nýjan flokk á Íslandi væri vittleysa þannig að ég hugsaði með 
mér að ég myndi ekki nenna að eyða mínu púðri í það að stofna einhvern flokk, sem 
ég gerði ekki en svo var ég boðaður á stofnfundinn en ég hafði ekki tíma til þess að 
fara á hann en svo breyttist dagskráin mín og það vildi svo til að ég var í næsta 
nágrenni þannig að ég kíkti inn og heilsaði upp á þá og þegar ég sá grunnstefnununa 
þá leið mér eins og ég hafði skrifað þetta og ég hugsaði þetta er höfðingjalaus flokkur 
og það sem ég las strax útfrá fyrstu blaðsíðunni var að Píratar áskilja sér réttinn til 
þess að hafa rangt fyrir sér en þetta er árás á það að sterki leiðtoginn hafi ekki lengur 
völdin. Þannig að ég hugsaði að það er möguleiki á að þetta faili en við gætum haft 
áhrif á aðra flokka eins og t.d. Björt framtíð er að reyna að vera meira höfðingjalaus 
núna sem eru greinileg áhrif frá Pírötum. Allir sem voru með frá byrjun vissu að þetta 
gæti fallið en markmið okkar frá byrjun var ok við komumst kanski ekki inn en 
markmiðið okkar er að okkar stefna rati inn hjá öðrum flokkum og kanski ölum við 
upp fólk sem vill fara að starfa í  öðrum flokkum. Þannig að við erum komin miklu 
lengra heldur en við bjuggumst nokkurntímann við og það var einmitt hugsunin því að 
flokkurinn sér sig ekki endilega vera til til frambúðar endilega og ætlunin er að, að 
dreifa ábyrgðinni. 
2. Hvað eru stærstu/brýnustu vandamál samtímans? 
Ég ætla að draga upp 2 einfaldar myndir, við getum náttúrulega sett súpergoals og 
hardcore democracy reform eða svona demókratískt endurskipulag eða að endurhugsa 
svolítið lýðræðishugtakið og það er A ógeðslega hættulegt að fara að fokka í því sko 
því að kerfið okkar það virkar þó að það sé kanski ekki alveg 100% en það er enginn 
að fara að hrista tréið en ég held að það sé kanski í eðli sínu stærsta vandamálið okkar 



74 

 

 

og við þurfum að reyna að finna lausn til þess að laga það en það þýðir ekki að bylta 
því og þess vegna er aðgerðaráætlunin þú veist Píratar eru ekki með tilbúna 
aðgerðaáætlun um hvernig á að bylta þessu heldur er aðgerðaráætlun sem við sjáum 
fyrir okkur er ég held að allir geti verið samála okkur ekki bara Píratar heldur allir 
flokkar líka að besta leiðin til þess að búa til fyrirkomulag þar sem fólkið í landinu 
getur komið að ákvörðunum en stóra málið er getum við treyst fólkinu í landinu fyrir 
þessu eins og staðan er í dag? Nei en við getum lagað það og það er mjög brýnt og við 
getum treyst fólkinu í landinu fyrir því að taka þátt í þessum ákvörðunum ef við 
getum gert ráð fyrir því að þau viti um hvað þau eru að tala og til þess að þau skilji þá 
þurfum við að byrja í stjórnsýslunni og gera öll ferli og öll gögn að undanskildum 
trúnaðargögnum gerð opinber og aðgengileg sem er alveg lykilatriði. T.d hjá borginni 
getur það tekið viku en þú gætir fengið það eftir 6 vikur líka þannig að á þeim tíma 
kanski er málið löngu búið. Alþingi er með nokkuð gott fyrirkomulag gögn þar eru 
mun aðgengilegri en það er marg annað sem má gera opinbert en í borginni þá er 
ástandið miklu verra og við erum að taka fyrsta skrefið og núna vonandi í haust það er 
allavega verið að vinna að þessu þetta er ekki bara stefna það eru starfsmenn að vinna 
að þessu, þetta er komið í vinnslu og gerum ráð fyrir að klára þetta fyrir áramót er það 
að bókhald borgarinnar verði opnað niðrí reikninga á tölvutækuformi þannig að þriðji 
aðilar geti svo búið til hugbúnað sem les úr þeim og birta þau á tiltekinn hátt þannig 
að þú getur farið og smellt á hvern flokk fyrir sig og skoðað alveg niður í einstaka 
reikninga. Það mikilvægasta er aðgengi að upplýsingum eins og staðan er í dag og 
þegar að það er búið þá kemur næsta skref sem er kanski menntakerfið næst 
 
3. Hver eru brýnustu verkefni í stjórnmálum?  
Gagnsæi og gagnsæi og þátttaka. Ein ástæðan að við viljum fá stjórnarskránna í gegn 
er vegna þess að það eru engir drápstakkar í stjórnarskránni okkar núna en nýja 
stjórnarskráin hún býður upp á nokkra svona íhlutunarmöguleika fyrir fólk þar að 
segja ákveði fjöldi fólks getur farið fram á að þingsályktunartilaga sé borin fram, 
ákveðið hlutfall fólks getur ákveðið að tilaga verði boðin fram á þingi þannig að þegar 
að til að mynda Alþingi horfir fram hjá vilja fólksins þá getur fólkið skotið inn 
málunum og sagt nei núna eigi þið að ræða þetta og þið hafið 6 vikur til að gera það 
og þetta er góð ástæða útaf fyrir sig til að setja nýja stjórnarskrá í gang og það er það 
að fólkið getur íhlutast og skipt sér af þinginu ég geri sterklega ráð fyrir þvi að nýja 
stjórnarskráin aðskylji vald Alþingis og ráðherra betur því þar eru margir vankantar á. 
Það er nokkuð yfirlýst hjá okkur að stefnan okkar er að setja nýju stjórnarskránna í 
gang aftur og ganga frá drögum að samningi við Evrópusambandið við viljum að fólk 
viti hvers konar samninga við myndum fá en til að mynda eru Píratar sjálfir klofnir í 
aðstöðu  sinni hvað varðar ESB. En þetta snýst ekki um að Píratar ráði heldur á fólkið 
að fá að ráða, en við erum með stefnu varðandi ESB sem segir að Píratar hafna því 
aldrei að taka afstöðu til aðildar Íslands að Evrópusambandinu en við erum með 
tiltekna afstöðu til þeirra sýnar sem að ef að við göngum í Evrópusambandið eða ef 
við göngum ekki í það þannig að það er lykilatriði 
 
4. Hver yrðu fyrstu verk Pírata? 
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5. Hvernig sérð þú fyrir þér að Píratar geti breytt Íslandi, þar að segja íslensku 
samfélagi og íslenskum stjórnmálum? 
Til að byrja með auka gegnsæi, upplýsingaaðgengi og stjórnarskráin annars breytist 
ekkert. 
6. Mun Pírötum takast þetta? 
Nákvæmlega þetta tilætlunarverk, ég held að það sé of snemmt að spá til um það ég 
held að ef að við náum sæmilegri prósentu, við þurfum ekki að ná þessu 35% fylgi en 
segjum að við myndum ná 15% fylgi minni en helminginn sem við erum að fá í 
skoðanakönnunum í dag að þá ættum við góðan séns á því að komast í meirihluta 
samstarf og ef að við komumst inn í meirihluta samstarf að þá augljóslega yrði nýja 
stjórnarskráin hluti af þeim samstarfssáttmála sem yrði settur þá þyrftum við að 
skilgreina hvað við erum til í að láta í staðinn þá ekki í stjórnarskránni heldur í öðrum 
málum. Þannig að þetta er alveg góður möguleiki og það sem er að gerast í 
stjórnmálum á Íslandi er mjög merkilegt. Ég tel að þetta sé möguleiki svo er bara 
spurning með stjórnarsáttmálann hvort að allir verði sáttir með hann.  
 
7. Í hverju munu þær breytingar felast að þínu mati? 
Með stjórnarskránna þá setjum við okkur tímaramma sem við munum fara eftir og er 
það markið okkar að gera það innan ákveðins ramma við áætlum þetta og vonum að 
við náum því markmiði, en lykilatriði er að við náum meirihluta í næstu kosningum. 
Fyrsta skrefið í öllu þessu er að halda áfram að gera það sem við erum að gera  
8. Hvernig sérð þú fyrir þér að Píratar geti hrint þeim í framkvæmd, þá 
sérstaklega í ljósi þess að Píratar ná líklega ekki hreinum meirihluta í næstu 
kosningum, með hvaða stjórnmálaöflum munu Píratar vinna? 
Ég er nokkuð fordómalaus á stjórnmálaöflin en það myndi ganga alveg gríðarlega 
gegn minni sannfæringu ef við færum að vinna með framsóknarflokkinum aðþví 
sögðu þá myndi ég samt aldrei útiloka neitt en þeir þyrftu að setja undir sig hausinn 
og ýlfra svolítið til þess að fá að vera með, ég myndi frekar sætta mig við stærra 
kompramise hugsanlega með öðrum flokkum 
 
9. Myndi slík sa,smvinna í þínum huga, fela í sér eftirgjöf á grunngildum Pírata? 
Yrðu Píratar að hluta “fjórflokksins“ með því að vinna með einhverjum þeirra? 
Nei faktískt ekki, við störfum eftir ákveðnum grunngildum en í svona 
samstarfssáttmálum þá þarf maður alltaf að gefa eitthvað eftir. 
 
10. Hver telur þú að sé vandinn við íslensk stjórnmál? 
Forystu sauðirnir það er lykilatriði og ísland er svo lítið land, tengsl og eða 
hagsmunatengsl það er ekki neitt að þeim en þau þurfa að vera skýr. Ráðherrar þeir 
eru að höndla framkvæmdavaldið kanski væri bara betra ef að þeir væru ekki á þingi. 
Það ætti að aðskilja þetta. 
 
11. Hver eru vandamál íslensk samfélags að þínu mati? 
Íslenskt efnahagslíf er vandamál í íslensku samfélgi í dag. Ég held að fólk hafi 
svolítið misst trúna a´stjórnmálum í dag en hlut af þessu er náttúrulega mörg 
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vandamál sem við höfum tengist gjaldmiðlinum okkar, hann heldur okkur niðri 
allskonar tollar og vesen sett á til að halda honum uppi. Fra þvo að peningamálstefnan 
var sett á flot þá er Meðalverðbóga er búin að vera yfir 30% það er óðaverðbólga. Við 
verðum að taka upp nýjan gjaldmiðil hann virkar ekki. Þetta er ástæðan fyrir hversu 
hátt húsnæðisverð er, ráðstöfunartekjur okkar minka og lítið eftir til að ráðstafa í 
eitthvað annað. 
 
 
 
12. Hvort telur þú að séu alvarlegri efnahagsleg eða pólitísk vandamál? 
Bæði því þetta er rosalega tengt. Það er mjög erfitt að svara þessu. 
 
13. Telur þú að Píratar muni geta staðið undir þeim væntingum sem gerðar eru til 
þeirra? 
Eitthvað að lokum? Nei 

Viðauki 2 
 
 
 
 
 
Aldur 
 
 18-25  ára 26-35  ára 36-45  ára 46-55  ára 56-65  ára 66-
75  ára 76-85  ára 86-99  ára Standard Deviation Responses 
All Data 5 (8.62%) 26 (44.83%) 14 (24.14%) 8 (13.79%) 4 (6.9%)
 1 (1.72%) 0 (0%) 0 (0%)  
8.35  
58 
 
 
  
 
 
 
 
Kyn 
 
 Karl Kona Standard Deviation Responses 
All Data 46 (79.31%) 12 (20.69%)  
17  
58 
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Menntun 
 
 Grunnskóli Menntaskóli Iðnnám BA/BS MA DoktorStandard 
Deviation Responses 
All Data 6 (10.34%) 6 (10.34%) 8 (13.79%) 27 (46.55%) 10 
(17.24%) 1 (1.72%)  
8.22  
58 
 
 
  
 
 
 
 
Búseta 
 
 Reykjavíkur kjördæmi norður Reykjavíkur kjördæmi suður
 Norðvestur kjördæmi Norðaustur kjördæmi  
Suðurkjördæmi  
Suðvesturkjördæmi Standard 
Deviation  
Responses 
All Data  
17 (29.31%)  
19 (32.76%)  
4 (6.9%)  
3 (5.17%)  
4 (6.9%)  
11 (18.97%)  
6.47  
58 
 
 
   
Hvaða flokk kaust þú áður en þú gekkst í flokk Pírata? 
 
 Framsókn Vinstri græna Sjálfstæðisflokkinn Samfylkinguna
 Bjarta framtíð Önnur framboð Engann Standard 
Deviation Responses 
All Data 2 (3.51%) 12 (21.05%) 6 (10.53%) 9 (15.79%) 5 (8.77%)
 11 (19.3%) 12 (21.05%)  
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3.6  
57 
 
 
  
 
 
 
 
Hvaða flokk kaust þú í síðustu kosningum árið 2013? 
 
  
Framsókn Vinstri græna  
Sjálfstæðisflokkinn  
Pírata  
Samfylkinguna Bjarta framtíð Önnur framboð Ég kaus ekki árið 
2013 Standard 
Deviation  
Responses 
All Data  
3 (5.17%)  
3 (5.17%)  
2 (3.45%)  
31 (53.45%)  
3 (5.17%)  
6 (10.34%)  
4 (6.9%)  
6 (10.34%)  
9.08  
58 
 
 
   
Ef kosið yrði til Alþingis í dag hvaða  flokk myndir þú kjósa 
 
 Framsókn Vinstri græna Sjálfstæðisflokkinn Pírata Samfylkinguna
 Bjarta framtíð Óákveðið Standard Deviation Responses 
All Data 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 52 (89.66%) 1 (1.72%) 0 (0%) 5 (8.62%)
  
17.93  
58 
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Hvað telur þú að Píratar  fái mörg prósenta fylgi í næstu kosningum? 
 
 0-5% 5-10% 10-15% 15-20% 20-25% 25-30% 30-
35% 35-40% Yfir 40% Standard Deviation Responses 
All Data 0 (0%) 1 (1.72%) 4 (6.9%) 13 (22.41%) 16 (27.59%) 8 
(13.79%) 7 (12.07%) 3 (5.17%) 6 (10.34%)  
5.01  
58 
 
 
   
Hvaða vandamál telur þú að sé alvarlegra? 
 
  
Efnahagsleg vandamál (t.d. misskipting, fátækt, efnahagslegt ójafnvægi, bág  kjör 
öryrkja og  aldraðra)  
Pólítísk vandamál (pólítísk spilling, skortur á gegnsæi, skortur á beinu lýðræði, 
vanþroskuð eða óupplýst umræða) Ef hvorugt þá hvaða vandamál?  
Standard 
Deviation  
Responses 
All Data  
16 (27.59%)  
36 (62.07%)  
6 (10.34%)  
12.47  
58 
 
 
  
 
Efnahagsleg vandamál (t.d. misskipting, fátækt, efnahagslegt ójafnvægi, bág kjör 
öryrkja og aldraðra) 
 
Pólítísk vandamál (pólítísk spilling, skortur á gegnsæi, skortur á beinu lýðræði, 
vanþroskuð eða óupplýst umræða)                Ef hvorugt þá hvaða vandamál? 
 
 
 
Text Responses 
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Báðir valmöguleikar Efnaleg og Pólítísk!! 
 
Þetta tvennt helst í hendur. Ég myndi segja að pólitíska vandamálið sé meira 
aðkallandi að leysa því hitt verður ekki leyst fyrr. Vandamálin sem þú taldir upp 
eru öll angi af sama vandamáli 
Skortur  á langtímahugsun og eigin hagsmunir framyfir aðra. forræðishyggja  
Merktu við þau fimm vandamál sem þú telur vera mest aðkallandi að 
stjórnmálamenn bregðist við í dag? 
 
  
 
 
Pólítísk spilling  
Efnahagsleg misskipting eða efnahagslegt óréttlæti  
 
Skortur á gegnsæi  
Skortur  á beinu lýðræði eða 
lýðræðislegri þátttöku  
Fátækt og  bág kjör öryrkja og aldraðra  
 
Ósjálfbær nýting auðlinda  
Tilburðir fyrirtækja til þöggunar eða ritskoðunar og söfnun persónuupplýsinga
  
 
Vanþroskuð og  óupplýst umræða Tilburðir hins opinbera til ritskoðunar eða 
eftirlits með borgurunum  
 
 
Loftslagsbreytingar af mannavöldum  
 
 
Bólumyndun í hagkerfinu  
 
 
atv á la ój 
All Data  
40 (68.97%)  
36 (62.07%)  
35 (60.34%)  
33 (56.9%)  
24 (41.38%)  
20 (34.48%)  
19 (32.76%)  
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16 (27.59%)  
13 (22.41%)  
12 (20.69%)  
10 (17.24%)  
 
 
  
 
Text Responses 
 
1 - Spilling í efnahagskerfinu.  2 - Bankastýrt hagkerfi.  3 - Einkavæðing 
heilbrigðis og menntamála.  Þetta síðastnefnda mun sennilega endanlega ganga 
frá hugmyndinni  
um Ísland. 
 
Tafarlaust afnám kvótakerfisins  
Styður þú ríkisstjórnina í dag? 
 
 Já Nei Hef ekki skoðun Standard Deviation Responses 
All Data 2 (3.45%) 51 (87.93%) 5 (8.62%)  
22.43  
58 
 
 
  
 
Já              Nei                   Hef ekki skoðun  
Telur þú að núverandi ríkisstjórn hafi lagt meira að mörkum til að koma Íslandi 
upp úr kreppunni sem fylgdi fjármálahruninu árið 2008, heldur en síðasta 
ríkisstjórn? 
 
 Já Nei Hef ekki skoðun Standard Deviation Responses 
All Data 6 (10.34%) 47 (81.03%) 5 (8.62%)  
19.57  
58 
 
 
  
 
Já              Nei                   Hef ekki skoðun  
Hver er áhrifamáttur Pírata  að þínu mati? 
 
 
Text Responses 
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Píratar hafa lag á að ná til almennings og tala af viti frá öðrum  pól en oftast 
einkennir flokkspólítík. 
 
Fyrst og fremst hefur þeim tekist að vekja mikla athygli á sumum málum eða 
hliðum að málum sem ekki höfðu mikla athygli áður. Þetta hefur þeim tekist með 
því að skapa  
sér trúverðugleika með skynsamlegum málflutningi. Þeir hafa verið ötulir í starfi 
og rökfastir í máli. 
 
Hvort sem þeir komast í ríkisstjórn eða ekki tel ég að þeir hafi og muni hafa 
talsverð áhrif á hinn pólitíska leikvöll - umræðuna sem og ákvarðanatöku. Allir 
sem vilja geta tekið virkann þátt 
Frelsi og völd til fólksins. 
 
Tækifæri til þess að hrista upp í flokkakerfinu og koma valdinu í hendur fólksins. 
Hefur áhrif á stefnur annarra flokka, ekki síst Sjálfstæðisflokksins. 
Heiðarleiki og auðmýkt... Nema hjá okkur sem teljumst til "Pönkaranna" innan 
Pírata... Yaaaaarrr...! Allir eru með rödd innan flokksins 
Stjórnarskrámálið og gegnsæi í stjórnsýsluni 
 
Það er enginn einn sem ræður. Allt er lagt fyrir flokkinn 
 
Hugsjón, heiðarleiki og mikil vilji til þess að breyta til hins betra stjórnmálum á 
Íslandi.  Held að almenningur finni sjálfur að hann geti haft meiri áhrif í gegnum 
Pírata frekar  
en aðra flokka og þess vegna vill almeninngur hann til áhrifa. Umræða án 
skotgrafa hægri/vinstri 
Áhrifamátturinn í dag.  Hvar.  Í þjóðfélaginu.  Á þingi. Í umræðunni.  wut. wut. 
Nýtt fólk sem vill breyta 
Að færa stjórnkerfið til nútímalegra horfs með því að setja þrýsting á aðra 
stjórnmálaflokka að taka upp stefnumál sín - eða að öðrum kosti að komast til 
valda og hrinda  
stefnumálum sínum í framkvæmd. 
 
Fersk og gagnrýnin hugsun. Lausnamiðuð stefna.  
Lítil hagsmunatengsl. 
 
Þeir eru algjörlega óreyndir í stjórnmálum og ég held að það heilli fólk. 
Sérstaklega eiga þeir eftir að koma með raunveruleg stefnumál, annað en 
gagnsæi og réttlæti, sem heldur þeim með óraunverulega hátt fylgi. Ég held 
hinsvegar, miðað við umræður í Pírataspjallinu, að um leið og þeir fari að koma 



83 

 

 

með sín raunverulegu stefnumál mun stór hópur  fólks yfirgefa þá, enda virðist 
fólk bæði til vinstri og hægri styðja þá eins og er þó svo að það eigi ekki við 
stefnuna þeirra. Það kemur mér á óvart hvað fylgi þeirra í borginni er hátt, enda 
hafa þeir frekar auman borgarfulltrúa og andstæðingar meirihlutans líta til 
Pírata þó svo að þeir starfi innan hans. Þeir virðast einhvern veginn komast upp 
með það að vera með hreinar hendur þó svo að þeir taki þátt í meirihlutastarfi 
þar sem taka þarf erfiðar ákvarðanir.  
skoðannalaus 
 
Píratar byggja að mestu ekki á rótgrónu flokkakerfi sem lamar hina flokkana 
þegar kemur að nýbreytni. 
 
Hinn almenni Pírati getur komið að stefnumótun flokksins hvenær sem er. 
Auðmýkt og hreinskilni, tala mannamál. Aukin valdefling borgara, gagnsæ 
stjórnsýsla og margt  
fleira 
 
Þau eru heiðarleg og hógvær, byggja skoðanir sínar á skýrum gildum sem 
sameina frelsi og jöfnuð, og taka ákvarðanir byggðar jöfnum höndum á 
umræddum gildum og  
upplýsingum.  
 
Gölluð spurning.   Er átt við hversu mikill er áhrifamáttur eða á hvað, hvers vegna 
eða hvernig hafa Píratar áhrif. 
 
Tlraun til svars: Píratar hafa skoðanamyndandi áhrif á umræðuna með ferskari 
aðkomu,aðferðum, efnistökum og umræðum. Eftir langa tíð mikils stjórnlyndis, 
frekju og spillingar í íslenskum stjórnmálum er frjálslyndi og lýðræðisást 
Píratanna eins og ferskur andblær.  Nýbreytnin gerir að verkum að erfitt er að 
koma almennilegu höggi á flokkinn og því heldur fylgið vel. 
Stuðningur við þá stjórnarskrá sem kom fram á síðasta kjörtímabili sem mikill 
meirhluti þjóðarinnar styður. Að stýra umræðunni, koma henni í þá átt þar sem 
málefni skipta máli. 
óánægja með aðra 
 
Í dag er það fyrst og fremst hræðsla „fjórflokksins“ við gegni pírata.  
 
hann bíður uppá meira lýðræði heldur en hefur verið og hinn venjulegi pírati 
getur verið hver sem er, meðan við að hinn venjulegi stjórnmálamaður er oftast 
einhver af því  
sem maður myndi tala um efristétt 
 
Hreinskilni 
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Eiga sér ekki íþyngjandi fortíð og koma ferskir að stjórnmálunum. Eru 
yfirvegaðir og sanngjarnir. 
 
Ef ekkert annað, þá eru Píratar búnir að kasta allri pólitískri umræðu langt í átt 
að frjálslyndi og persónufrelsi.  
 
Píratar leyfa fólkinu að taka þátt í sínum stefnum með kosningum í píratakerfinu 
aðrir flokkar gera það sem hentar hverjum pólítíkus fyrir sig persónulega Píratar 
eru að boða nýjan hátt til hugsunar og verkferla sem spillt íslensk pólitík þekkir 
ekki.  
Þeir virðast ekki fylgja hefðbundinni pólitík 
 
Að innlima lögsýslu í stafrænt og interactívt form > sem þá mun mögulega (og 
vonandi) leiða að sér auðveldari og beinni aðgang almúgans á lýðræðisþáttöku 
 
Að vekja umræðu, sýna fram á ný vinnubrögð, koma með róttækar hugmyndir og 
að höfða til frjálslyndra. Þeir vilja breytingar, Opið og gegnsætt samtal við 
félagsmenn og almenning. 
Ĺítill en stækkandi   
Hver er vandinn við íslensk stjórnmál í dag? 
 
 
Text Responses 
 
Þau eru of einsleit og fyrirsjánaleg. 
 
Það er enginn einn vandi. En aðgerðarleysi, sóun á tíma og fjármunu og 
endalausar þrætur einkenna íslenska stjórnmálaumræðu. 
 
Ég hef á tilfinningunni að það sé einmitt helst það sem Píratar vilja bæta í 
kerfinu, svo sem það sem kemur að gegnsæi og annað varðandi stjórnsýslu. 
spilling. 
Úrelt kerfi og flokka pólitík  sem býr til stjórnmálamenn og kerfiskalla sem 
endurspegla ekki þjóðina og eru úr takti við raunveruleikann. Þjóðernisstefna, 
frændhygli og óeðlileg áhrif stórra hagsmunasamtaka. 
Eignarhald hagsmunaafla á gamla flokkakerfinu... Spilling  
Spilling 
 
Flokkar sækja vald á fjögurá ára fresti og hunsa kjósendur þess á milli. Spilling 
Stjórnskipan, ekki raunveruleg þrískipting valds til staðar og almennt er valdi 
ekki nægilega dreift.  Lausn vandamála er ekki meginatriði umræðunar heldur 
snýst hún  
ýmist um að ýkja eða draga úr vandamálum, snýst um persónuárásir eða 
nornaveiðar.  Ábyrgðarleysi. Stjórnmál hagsmunaaðila en ekki almennings. 
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Það væri hægt að tala um það í allan dag, en það sem dregur flest vandamálin eru 
spilling og virðingarleysi gagnvart vilja almennings. Eiginhagsmunasemi 
Frændhygli, spilling, ógagnsæi, lýðskrum og illa upplýstir kjósendur. 
 
1.Skortur á lýðræði og úreld stjórnarskrá 
2. Arfaslök peningastjórnun og skortur á tækifærum almennings. 
3. Félagslega kerfið er fátætkargildra 
4. Ómarkvisst ríkisbókhald 
5. Skortur  á langtímaáætlunum 
6. Framkvæmdavald sem mengar löggjafarvald. 
 
Vandinn við íslensk stjórnmál er að við núverandi kosningakerfi þrífst óheilbrigt 
flokkakerfi. Vinstri vængurinn þarf að starfa betur saman og skerpa áherslurnar 
til að ná  
betur til íslenskra kjósenda.  
 
Heildarsýn einstaklinga er fáránleg þar sem þeir lifa út frá hugmyndinni að allir 
hafa rangt fyrir sér nema þeir. 
 
Skortur  á gagnsæi og ábyrgðarleysi í fjármálum auk skorts á aðgerðum til að 
hamla nepotisma og spillingu. 
 
Spilling. Umræðan á Alþingi snýst meira um að sýna fram á að mótaðilinn hafi 
rangt fyrir sér í stað þess að sanna sitt mál. Skiptir þingmenn semsagt oftar meira 
máli að  
þeir geti sýnt fram á að hinn hafi rangt fyrir sér heldur en að þeir sjálfir hafi rétt 
fyrir sér. Lýðræði þegar það hentar. Útúrsnúningar og hræðsluáróður. Siðblinda 
Skortur  á ofangreindu. 
 
Löng hefð sérhagsmunapólikur á kostnað almannahagsmuna.  Stjórnlyndi, 
spilling, leyndarhyggja og þjónkun við lítt hæfa pólitíkusa á kostnað hæfari 
kunnáttufólks. Spilling, ógagnsæi og það að almenningur getur ekki haft nein 
áhrif á gang mála nema í kosningum á 4ra ára fresti. 
Engin tenging við raunveruleikann eða fólkið í landinu neikvæðni 
Samsafn af afdönkuðum spiltum einstaklingum sem hugsa fyrst um 
sérhagsmunahópa en ekki heildina. 
 
of mikill spilling og of mikið reynt að fela hvað er í gangi, reynt að leyfa hlutum 
og gerast sem fólk komst upp með áður sem fólk er ekki að leyfa í dag. 
Leikskólaleikur 
Ómálefnaleg umræða og dilkadrættir. Skortur  á fagmennsku. Frændhygli og 
laumuspilling 
Spilling 
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Spilling. Sjálfsblekking. Eigingirni, eiginhagsmunir umfram almannahagsmunir. 
Úreltir starfshættir 
dilkadráttur, þekkingarleysi, prinsippleysi 
 
Skortur  á framtíðarsýn. Spilling  
Spilling, eiginhagsmunagæsla, mannfyrirlitning, Stjórnmálamenn virðast ekki 
vilja sjá hvernig hinn almenni borgari hefur það þ.e. á ekki í sig og á. Það er 
ekkert að gerast  
í húsnæðisvanda. Stjórnvöld virðast alveg máttlaus gagnvart stórum 
hagsmunaaðilum eins og t.d. útgerðirnar og bankarnir. Spilling  
Hvaða stefnumál Pírata  er mikilvægast að þínu mati?(Veldu fimm atriði) 
 
  
 
Stjórnarskráin  
Beint lýðræði  
 
Gagnsæi  
Sjávarútvegsmál og  endurskoðun fiskveiðikerfisins  
 
Heilbrigðismál  
Endurskoðun fíkniefnastefnunnar  
 
Velferðarmál  
Endurskoðun fjármálakerfisins  
 
Jafnréttismál  
 
Húsnæðismál  
 
Men 
All Data  
39 (68.42%)  
35 (61.4%)  
29 (50.88%)  
24 (42.11%)  
21 (36.84%)  
20 (35.09%)  
16 (28.07%)  
14 (24.56%)  
12 (21.05%)  
11 (19.3%)  
 
(14 
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Viðauki 3 
 
Spurningar og svör við könnun 2 
Viðmælandi 9 
Píratar hafa vandað sig mjög við að halda sig í hæfilegri fjarlægð frá öðrum flokkum, 
nokkuð sem gerir þá sjálfsagðan valkost fyrir alla sem þola ekki stjórnmál yfir höfuð.  
Þingmönnum þeirra hefur tekist að koma fram sem hreinir, beinir og ærlegir í störfum 
sínum innan og utan þings, og það mun koma flokknum langt.  Þeim hefur líka tekist 
að skauta nett framhjá því að taka afstöðu til margra mikilvægra málaflokka, sem 
gerir það að verkum að erfitt er að benda á eitthvað sem maður er þeim ósammála.  
Það síðastnefnda er á þessu stigi styrkleiki, en gæti orðið þeim mjög erfitt er nær 
dregur kosningum. 
 
2 
Áhrifamátturinn felst núna aðallega í að hanga sem Daemoklesarsverð yfir öðrum 
flokkum á þingi, þó það virðist ekki bíta neitt sérstaklega vel á spillingu 
stjórnarliðanna og eginlega má segja að áhrif Pírata á stjórnmálin hafi verið 
mestmegnis kosmetísk það sem af er.  Þó, ef fylgið heldur sér þegar nær dregur 
kosningum gætum við farið að sjá Æ, B, D og S panikka alvarlega, með tilheyrandi 
úthlaupum og pólitískum brunaútsölum.  VG er sennilega sá flokkur sem stæði það 
ástand best af sér, þau eru eini flokkurinn með nógu sterka pólitíska ballest. 
 
3 
Um.  Já.  Það veit enginn hvaða stefnu flokkurinn hefur á stóru málunum.  Allir 
virðast vona það besta. 
 
4 
Sennilega VG.   Ekkert endilega stefnunnar vegna, heldur er það eini flokkurinn sem 
virðist ekki samanstanda mestmegnis af gjörspilltum og siðblindum tækifærissinnum. 
 
5 
Bara þrjú?!! 
a.       Það þarf að útrýma einkarekstri úr heilbrigðis og menntamálunum.  Aðgengi 
þarf að vera almennt, einfalt, öruggt og borgað af samfélaginu.   Þetta er 
grundvallaratriði, án félagslegs öryggis er íslenskt þjóðfélag einskis virði og eins og 
málin horfa núna, þá mun meirihluti þess menntafólks sem ég þekki flytja til annara 
norðurlanda í fyrirsjáanlegri framtíð. 
b.      Það þarf að gera róttækar breytingar á fjármálakerfinu hérlendis;  Það verður að 
banna verðbólguvísitölutengingu lána og annara skuldbindinga.  Það verður að 
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aðskilja fjárfestinga og viðskiptabanka.  Peningaprentun þarf að vera í höndum 
seðlabankans.  Það verður að banna auðhringamyndun í viðskiptalífinu.  Það verður 
að afnema skatt á matvæli.  Það þarf að fjarlægja alla tolla og innflutningshöft… og 
svo mætti lengi telja. 
c.       Íslendingar verða að koma skikki á nýtingu sameginlegra auðlinda sinna.  
Fiskur: til að nefna eitthvað, fiskikvóti má ekki vera framseljanlegur, allur kvótafiskur 
úr sjó verður að fara á opinn uppboðsmarkað og handfæraveiðar verða að vera 
frjálsar.  Orka: Raforka á Íslandi á að vera seld á sama jafnaðarverði til allra og 
meðvitað nýtt til atvinnuuppbyggingar hérlendis.   Það nær engri átt að almenningur 
niðurgreiði raforku til stóryðju eins og hefur tíðkast í áratugi.  Olía, ef hún finnst á 
drekasvæðinu, á að vera látin liggja þar sem hún er. Það er alger sturlun að stefna 
lífríkinu í kringum landið í hættu með því að bora eftir olíu á tveggja kílómetra dýpi. 
6 
Píratar geta eflaust breytt miklu.  Það sem er áhugaverðast í því sambandi er að það er 
algerlega í þeirra höndum hvort þeir fái tækifæri til að láta til sín taka, því meirihluti 
landsmanna kemur ekki til með að kjósa aðra flokka ótilneyddir.  Ef þeim tekst að 
hitta á lausnir sem höfða til réttlætistilfinningu landans og ef þeir verða ekki kafsigldir 
af fjölmiðlaveldinu, þá eru allir vegir færir. 
 
Viðmælandi 6 
 
1. Hverjir eru helstu styrkleikar flokksins að þínu mati? 
Veitir öðrum flokkum harða samkeppni þar sem hann fellur ekki inn í hið dæmigerða 
hægri-vinstri landslag í pólitík. Áherlsa er á vönduð vinnubrögð, ákvörðunartöku 
byggða á upplýsingu frekar en hugsjónum og þátttöku nærsamfélagsins í stjórnmálum 
2. Hvað telur þú vera áhrifamátt flokksins? 
Nú þegar hefur Pírötum tekist að búa til umræðu um refsistefnuna í vímuefnamálum, 
málfrelsi á internetinu, gagnsæi í stjórnsýslu og almenna áherslu á borgaraleg réttindi 
frekar en hagsmunabaráttu eldri flokkanna. 
3. Telur þú vera mörg ólík sjónarmið innan flokksins?  
Já. Ég hef ekki séð jafn mikla fjölbreytni þegar kemur að skoðunum og hugsjónum 
meðal fylgjenda neinna annarra flokka. Mögulega má finna ágreining um útfærslu 
ákveðinna mála, en Píratar er eini flokkurinn sem ég hef séð sameina fólk sem er 
algjörlega ósammála. Spurning hvort slíkur óstöðugleiki haldist til langs tíma, en eins 
og er þá er þetta eina stjórnmálaaflið sem hefur tekist að sameina frjálshyggjumenn af 
hægrivængnum og frjálslyndismenn af vinstri vængnum undir fána lýðræðis og 
borgaralegra réttinda. 
4. Með hvaða öðrum stjórnmálaflokkum eiga Píratar helst samleið?   
Í fljótu bragði sýnist mér þeir eiga mesta samleið með Bjartri Framtíð, þar sem Björt 
Framtíð var andspyrnu framboð gegn eldri flokkum. Áhersla þeirra var fyrst og fremst 
á vönduð vinnubrögð og hlutleysi í stjórnmálum, frekar en ákveðnar stefnur.  
 
Björt framtíð virðist þó vera að missa fylgi og mig grunar að Píratar muni einfaldlega 
leysa þann flokk af hólmi, þar sem Píratar gera það sama og Björt Framtíð, nema hvað 
meira og betur.  
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Píratar eiga samleið með öllum flokkum sem vilja leggja áherslu á þátttökulýðræði, 
varðveislu borgaralegra réttinda og gagnsæi í stjórnmálum.  
 
Að því leiti tel ég að Píratar séu ekki beint betri í samstarfi með einum eða öðrum, 
heldur að Píratar geti sýnt öðrum flokkum nauðsynlegt aðhald þegar kemur að 
ákvörðunartöku.  
5. Hvað telur þú að séu þrjú mest aðkallandi vandamál sem við Íslendingar 
þurfum að takast á við á næstu árum?  
Í stuttu máli af hverju? 
a) Peningamál 
Miðstýring Seðlabankans á peningamálum í landinu og skylda fólks til að nota 
krónuna í gegnum lögeyri gerir það að verkum að einstaklingurinn getur ekki varið 
sig gegn óskynsamlegum ákvörðunum yfirvalda. Markaðir fá ekki að ná hámarkandi 
jafnvægi og almenningur missir verðmæti sín í gegnum verðbólgu, sem leiðir síðan til 
deilna um verðtyggingu. Frjáls samkeppni peninga er eitthvað sem ég myndi vilja sjá. 
b) Umbætur í vímuefnamálum 
Stjórnvöld þurfa að falla frá þeirri hugmynd að fólk sem neytir vímuefna, eða útvegar 
öðrum vímuefni, séu glæpamenn. Of mikið af verðmætum í íslensku samfélagi er 
sóað í aðgerðir sem gera lítið til þess að hjálpa fólki sem á við vandamál að stríða, á 
meðan aðgerðirnar bitna á heilbrigðum einstaklingum sem nota vímuefni á 
skynsaman hátt 
c) Gjaldeyrishöft 
Miðstýring á gjaldeyrismarkaði skekkir ákvörðunartöku fólks og leiðir til sóunar í 
samfélaginu. Þau brjóta á borgaralegum réttinum og frelsi á meðan þau koma í veg 
fyrir hagkvæmar ákvarðanir þegar kemur að neyslu og framleiðslu.  
6. Hvernig sérð þú fyrir þér að Píratar geti breytt Íslandi, íslensku samfélagi og 
íslenskum stjórnmálum? 
Án efa. Sérstaða þeirra í íslenskum stjórnmálum og áhersla á óvinsæl málefni meðal 
hinna hefðbundnu flokka, sérstaklega þegar kemur að vímuefnastefnunni, hefur nú 
þegar haft áhrif á umræður í stjórnmálum og virðist meira að segja hafa haft áhrif á 
landsfund Sjálfstæðisflokksins. 
Píratar hafa þvingað málefni upp á yfirborðið sem aðrir flokkar hafa ekki þurft að 
hafa áhyggjur af. 
Almenningur reiðir sig einnig ekki jafn mikið á stjórnmálamenn og hefðbundna miðla 
til að upplýsa sig um stefnur, ástand og aðgerðir. Internetið og upplýsingaröldin hefur 
alið af sér nýja kynslóð af fólki sem er sjálfbært þegar kemur að upplýsingaröflun og 
er tilbúið að efast hina hefðbundnu stjórnmálamenn.  
Píratar bera virðingu fyrir þessu fólki og leggja áherslu á að þeir vilji að þetta fólk taki 
aukinn þátt í stjórnmálum og ákvörðunartöku, frekar en að framselja það einfaldlega í 
hendur rótgróinna flokka. 
 
Viðmælandi 5 
 
1. Hverjir eru helstu styrkleikar flokksins að þínu mati? 
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Heiðarleiki, fjölbreytileiki, það að vera ekki búnir að vera til nógu lengi til að vera 
háðir ósýnilegu baklandi.  Opinn aðgangur að upplýsingum og gögnum um 
flokkstarfið og þar með ekki hægt að fara á bak við kjósendir.  Allir geta komið fram 
með hugmynd/skoðun og verið vissir um að það eru allir jafnir innan Pírata að hún 
komist á framfæri og í umræðu, s.s. ekkert yfirvald sem stjórnar umræðu. 
2. Hvað telur þú vera áhrifamátt flokksins? 
 
Sýnilegur vilji til að breyta grunn-uppbyggingu á ónýtu kerfi. 
3. Telur þú vera mörg ólík sjónarmið innan flokksins?  
 
Mjög svo. 
4. Með hvaða öðrum stjórnmálaflokkum eiga Píratar helst samleið?   
 
Engum held ég, Björt framtíð er t.d. stofnuð vegna hreinsana SDG í framsókn þannig 
að allavega ég á erfitt með að treysta þeim. 
5. Hvað telur þú að séu þrjú mest aðkallandi vandamál sem við Íslendingar 
þurfum að takast á við á næstu árum?  
Í stuttu máli af hverju? 
 
Óheiðarleiki/spilling vegna þess að sóunin er gífurleg og valdaójafnvægið veldur 
stórum hluta þjóðarinnar skaða.   (ætli ný stjórnarskrá sé ekki partur af lausnini) 
Íhaldsemi og kassalaga skammtímahugsun sem veldur því að það er bara hugsað 4 ár 
fram í tímann sem veldur því að ekkert virkar, landeyjarhöfn og kárahnjúkavirjun eru 
góð dæmi. 
Samþjöppun valds/skortur á lýðræði, held að ástæðurnar sé augljósar ;) 
6. Hvernig sérð þú fyrir þér að Píratar geti breytt Íslandi, íslensku samfélagi og 
íslenskum stjórnmálum? 
 
Með því að koma því inn í hausinn á fólki að það eru til aðrar leiðir en þessar 
hefðbundu sem hafa hingað til alltaf ollið okkur skaða.  Og að þessar nýju aðferðir 
virka.  Einnig þarf að auka fræðlu og meðvitund um stjórnmál hjá fólki undir 20 og 
ætli Píratar séu ekki þeir sem helst yrði hlustað á.  Sjálfur hef ég verið að teikna upp 
fyrirlestra/námskeið fyrir fólk í framhaldsskólum með fulltrúum allra flokka svo ekki 
sé hægt að saka neinn um eiginhagsmunasemi þar sem reynt yrði að útskýra af hverju 
það þarf að pæla í þessu. 
Ég er í alvörunni frekar hræddur um að við (þjóðin) stefnum í hálfgerða glötun, t.d. 
hefur systir mín (fædd 1989) engann áhuga á að kjósa, hugsa um af hverju hún ætti að 
gera það eða fylgjast með neinu sem er að gerast í kringum hana, bara þetta venjulega 
slúður og FB hangs með barnamyndum og krúttlegu drasli…   Fólk gerir sér ekki 
grein fyrir því að ef það tekur ekki þátt þá er enginn annar til að bjarga því og „illu 
öflin“ geta notfært sér það ;) 
 
Viðmælandi 4 
1.Hverjir eru helstu styrkleikar flokksins að þínu mati? 
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Góð grunnstefna sem setur almannahagsmuni í fyrirrúm.  Opinská umræða um 
stefnumál sem fer að miklu leyti fram fyrir allra augum á netinu og þar sem allir geta 
tekið þátt. 
 
2. Hvað telur þú vera áhrifamátt flokksins? 
 
Að endurspegla og berjast fyrir sívaxandi kröfu meðal almennings um að það séu 
hagsmunir hans sem ráði för við stjórn landsins, ekki hagsmunir valdaklíkna. 
 
3. Telur þú vera mörg ólík sjónarmið innan flokksins? 
 
Í sumum málum eru uppi mjög ólík sjónarmið, þótt erfitt sé að sjá hver 
"styrkleikahlutföllin" eru í þeim innan flokksins.  Varðandi efnahagsstefnu er að finna 
allt frá mikilli markaðshyggju yfir í sterka félagshyggju, sem hvorugt fer í bága við 
grunnstefnuna. Svo hafa líka verið uppi ýmsar femínískar skoðanir sem ég tel að fari 
ótvírætt í bága við grunnstefnuna, svo sem varðandi innrætingu femínískra viðhorfa í 
skólakerfinu og kynjakvóta.  Hér er líka erfitt að gera sér grein fyrir 
styrkleikahlutföllum, en mér sýnist að skoðanir af þessu tagi sem fara í bága við 
grunnstefnuna hafi horfið mikið úr umræðunni, a.m.k. á Pírataspjallinu, hvort sem það 
þýðir breytt viðhorf eða ekki. 
 
4. Með hvaða öðrum stjórnmálaflokkum eiga Píratar helst samleið? 
 
Enga samleið með öðrum flokkum, a.m.k. engum sem eru á þingi.  Varðandi 
hugsanlegt ríkisstjórnarsamstarf, eða samstarf á þingi yfirleitt (eða í sveitarstjórnum) 
eiga Píratar samleið með öllum flokkum sem eru tilbúnir að vinna einarðlega að þeim 
málum sem Píratar telja mikilvæg. 
 
5. Hvað telur þú að séu þrjú mest aðkallandi vandamál sem við Íslendingar þurfum að 
takast á við á næstu árum?  Í stuttu máli af hverju? 
 
Tryggja möguleika almennings á að taka mikilvægar ákvarðanir, ekki síst gegnum 
þjóðaratkvæðagreiðslur og tryggja aðgang almennings að upplýsingum í fórum 
opinberra aðila.  Tryggja að almenningur fái afraksturinn af auðlindum landsins.  
Tryggja þeim lakast settu í samfélaginu meira öryggi og betri kjör, þannig að hægt sé 
að tala um velferðarsamfélag. 
 
Fyrsta atriðið lýtur að þeirri grunnstefnu Pírata að almannahagsmunir eigi alltaf að 
ráða för í starfi opinberra aðila og þetta er hægt að gera með því að samþykkja nýju 
stjórnarskrána, sem er líka skýlaus krafa til að vilji almennings ráði för.  Það þarf að 
nota hinn gríðarlega arð af auðlindum landsins til hagsbóta fyrir allan almenning, m.a. 
til að gera afnot af heilbrigðiskerfinu miklu ódýrari fyrir almenning. 
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6. Hvernig sérð þú fyrir þér að Píratar geti breytt Íslandi, íslensku samfélagi og 
íslenskum stjórnmálum? 
 
Með því að knýja í gegn ofangreindar breytingar og að tryggja að þær verði 
varanlegar geta Píratar haft áhrif í þá átt að breyta íslensku samfélagi til hins betra.  
Með því að sýna gott fordæmi í vinnubrögðum framvegis sem hingað til, og með því 
að knýja fram aukið gegnsæi í stjórnsýslu og pólitík, geta Píratar breytt íslenskum 
stjórnmálum til hins betra. 
 
Viðmælandi 3 
1. Hverjir eru helstu styrkleikar flokksins að þínu mati? 
Nýtt og ungt fólk sem hefur ferskar hugmyndir um hvernig breyta eigi kerfinu. 
Eiginhagsmunir stjórna ekki ferðinni heldur vilji til þess að gera íslenskt samfélag 
betra og jafnara. Flokksmeðlimir leggjast heldur ekki strax í skotgrafirnar heldur eru 
tilbúnir til þess að hlusta á ólík sjónarmið og draga sjálfstæðar ályktanir.  
2. Hvað telur þú vera áhrifamátt flokksins? 
Fyrst og fremst að sýna fólki að það er hægt að endurhugsa íslensk stjórnmál og 
byggja upp betra kerfi.  
3. Telur þú vera mörg ólík sjónarmið innan flokksins?  
Já 
4. Með hvaða öðrum stjórnmálaflokkum eiga Píratar helst samleið?   
Engum  
5. Hvað telur þú að séu þrjú mest aðkallandi vandamál sem við Íslendingar 
þurfum að takast á við á næstu árum?  
Lífeyrismál 
Fólksflótti ungs fólks  
Almannatryggingakerfið 
Í stuttu máli af hverju? 
Ísland hefur allt burði til þess að vera frábært velferðarkerfi. Það er ekki nógu mikil 
áhersla lögð á það að efla innviðin á þann hátt að ungu fólki finnist fýsilegur kostur að 
búa á Íslandi. Lífeyrismál eru nú þegar í ólagi og ef ungt vinnuafl fer í úr landi þá 
borga færri skatta inn í kerfið og það gefur augaleið að það verður erfiðara að halda 
uppi velferðarkerfi. Hvaða almannatryggingakerfið varðar, þá virðist vera vilji 
ríkisstjórnarinnar að einkavæða heilbrigðiskerfið að einhverju leyti. Ef að af því 
verður er nauðsynlegt að öflugt almannatryggingakerfi sé til staðar þannig að 
aðgangur að heilbrigðiskerfinu haldist samt sem áður jafnur. Ef ekki verður einkavætt 
þá þarf samt sem áður að laga þetta kerfi, þar sem fólk er að borga alltof mikið fyrir 
læknisþjónustu.  
6. Hvernig sérð þú fyrir þér að Píratar geti breytt Íslandi, íslensku samfélagi og 
íslenskum stjórnmálum? 
Með því að vera áfram tilbúnir í að skoða öll sjónarmið með gagnrýnum augum og 
taka vel upplýstar ákvarðanir byggðar á rökum, ekki hentisemi fárra. 
 
 
Viðmælandi 2 
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1. Hverjir eru helstu styrkleikar flokksins að þínu mati? 
 Helstu styrkleikar flokksins eru að meðlimir eru að mestu leyti “hinn almenni 
borgari”. Þeir eru yfirleitt ekki “innmúraðir” og því sennilega ólíklegri til að taka þátt 
í spillingunni og “helmingaskiptunum”. Meðlimir flokksins, og fólk sem líklegt er til 
að komast á þing, er sennilega betri sniðmynd af þjóðinni en hjá mörgum öðrum 
flokkum. 
2. Hvað telur þú vera áhrifamátt flokksins? 
Áhrifamátturinn nú er takmarkaður. Flokkurinn hefur lítil bein völd með þrjá 
þingmenn, en vegna mikils fylgis í skoðanakönnunum, er hlustað á hann og aðrir 
flokkar hafa tekið upp einhver stefnumálanna. Sum málin eru sennilega hugmyndir 
sem öðrum lýst vel á og munu þær komast í framkvæmd, en margt er sennilega 
lýðskrum og ekki sjálfgefið að þau mál verði tekin alvarlega eftir kosningar nema 
Píratar sjálfir nái góðri kosningu. 
3. Telur þú vera mörg ólík sjónarmið innan flokksins?  
Já, flokkurinn hvetur til opinnar umræðu og leggur ekki félögum línurnar. Þetta getur 
valdið togstreytu og mun hugsanlega verða til þess að hann splundrist einhvern 
daginn, en það passar ekki við hugmyndafræði flokksins að ritstýra félögum.  
4. Með hvaða öðrum stjórnmálaflokkum eiga Píratar helst samleið? 
Ég sé ekki marga flokka sem Píratar eiga samleið með, en það væri helst VG, ef 
maður þarf að velja eitthvað. Þeir eru náttúruverndarsinnar og hafa (allavega í orði) 
sýnt að þeir vilji breytingar. 
5. Hvað telur þú að séu þrjú mest aðkallandi vandamál sem við Íslendingar 
þurfum að takast á við á næstu árum?  
Spilling og innmúrun. Krónan (verðtryggingin) og hvar við stöndum í 
utanríkismálum. 
Í stuttu máli af hverju? 
- Spillingin gerir það að verkum að auðlindir þjóðinnar hafa komist undir fáar 
hendur og arðurinn skilar sér því ekki í ríkiskassann. Örfáar fjölskyldur telja sig vera 
eigendur Íslands og þjóðarinnar og finnst þær geta gengið í auðlindirnar og 
sameiginlega sjóði. Það þarf að breyta lagaumhverfinu þannig að sameiginlegar 
auðlindir (náttúran, mannauður, menntakerfið etc) geti aldrei komist undir fáar 
hendur, heldur verði alltaf í almannaeigu og að arðurinn verði allra. 
- Krónan er vandamál vegna þess að hún er of lítil, of óstöðug og ekki 
gjaldgeng erlendis. Ef það er rétt að hagkerfi með krónu geti ekki gengið án 
verðtryggingar, verður að skipta krónunni út fyrir gjaldmiðil sem virkar. Ef fólk á að 
geta lifað við sambærileg kjör og í nágrannalöndunum, verður að afnema 
verðtrygginguna og koma vaxtastigi niður í það sem telst eðlilegt innan ESB. 
- Við þurfum að ákveða okkur hvar við stöndum í alþjóðamálum. Viljum við 
inn í ESB? Ef ekki, hvað þá? Viljum við (og getum við) staðið utan ríkjasambanda? 
Viljum við halda áfram veru okkar í NATO? Af hverju, hverjir eru kostirnir og hverjir 
yrðu gallarnir ef við segjum okkur úr því? 
6. Hvernig sérð þú fyrir þér að Píratar geti breytt Íslandi, íslensku samfélagi og 
íslenskum stjórnmálum? 
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Með nægu fylgi geta Píratar komið nýju stjórnarskránni í lög og þar með stoppað í 
mörg götin sem standa íslensku þjóðlífi og efnahaf fyrir þrifum. Það eina sem skiptir 
máli nú er að laga lagaumhverfið þannig að þjóðfélagið verði réttlátara og erfiðara 
verði að komast upp með spillingu. Annað kemur seinna, og skiptir þá litlu máli hvort 
það verða Píratar eða aðrir sem framkvæma þær umbætur. 
 
Viðmælandi 1 
 
1. Hverjir eru helstu styrkleikar flokksins að þínu mati? 
a. Flokurinn er fyrir alla 
b. Allir hafa jafnan rétt á því að tjá skoðanir sínar 
c. Við getum kosið um málefni sem lögð eru fyrir á netinu 
d. Við höfum beint og óheftan aðgang að öllum pírötum líka þeim sem eru í 
forsvari. 
e. Píratar hlusta á félagsmenn og fá sérfræðiálit til þess að taka ákvarðanir. 
f. Píratar berjast fyrir aukinni aðkomu almennings í ákvarðannatöku um málefni 
sem koma þjóðinni við. (beint lýðræði) 
g. Verja persónufrelsi okkar og réttindi. (borgararéttindi og friðhelgi einkalífs) 
h. Allir innan flokksins geta látið að sér hveða.  
2. Hvað telur þú vera áhrifamátt flokksins? 
a. Opið og gegnsætt samtal við félagsmenn og almenning. 
3. Telur þú vera mörg ólík sjónarmið innan flokksins?  
a. jafnmörg og félagsmenn eru margir 
4. Með hvaða öðrum stjórnmálaflokkum eiga Píratar helst samleið?   
a. Eiginlega engum. 
5. Hvað telur þú að séu þrjú mest aðkallandi vandamál sem við Íslendingar 
þurfum að takast á við á næstu árum?  
a. Uppgjör hrunsins 
b. Hrun innviða 
c. Sátt 
Í stuttu máli af hverju? Uppgjör hrunsins mistókst gersamlega og sú leið sem farin var 
leiddi til þess að þeir sem fengu hjálp var ekki fólkið sem var að missa húsin sín og 
eigur vegna hrunsins, í þessu sambandi var leið vinstri grænna besta leiðinn. 
Innviðir hér allveg sama hvert er litið eru hrundir eða að hrinja. heilbrigðiskerfið, 
löggæsla, menntastofnanir, lífeyriskerfið og almannakerfið. Þetta er allt hrunið vegna 
þess að við fáum ekki þann arð að auðlindum okkar sem ættu að bera þungan af því 
að bera uppi þessi kerfi. Auðurinn að auðlindum okkar er að fara í vasa einkaaðila. 
6. Hvernig sérð þú fyrir þér að Píratar geti breytt Íslandi, íslensku samfélagi og 
íslenskum stjórnmálum? 
a. Þeir breyta þeim með beinu lýðræði 
b. Þeir gera það með því að færa þjóðinni arðin að eigum sínum 
c. Þeir breyta íslandi með opnari og gegnsærri stjórnsýslu með því að 
framkvæma það sem við vitum öll er gerlegt en hugnast alls ekki valdhöfum þessa 
lands því þar liggur valdið í dag. Í dag er valinu stjórnað með laumplotti og 
óheiðarleika. 
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d. Með því að þora að tala við fólkið í laninu 
e. Með því að hlusta á fólkið í landinu 
f. Með því að hvetja ungu kynslóð þessa lands að láta sig málin varða. Ísland á 
fullt af ungu fólki sem er vel meinandi og vel hugsandi en það þarf að nenna að láta 
sig málin varða. Og þar sem það er gaman í félagsskap pírata vona ég að ungafólkið 
mæti í þessa baráttu með okkur. 
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