
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eru Píratar hægri eða vinstri flokkur? 

 

 

Samanburður og greining á stefnuskrám Pírata og annarra   

stjórnmálaflokka á þingi.  

 

 

Kjartan Þorvaldsson 

 

 

 

 

 



2 
 

Eru Píratar hægri eða vinstri flokkur? 

 

 

 

Kjartan Þorvaldsson 

 

 

12 eininga lokaverkefni  

 sem er hluti af Bachelor of Arts-prófi í Nútímafræði 

 

 

 

 

Leiðbeinandi. 

Birgir Guðmundsson 

 

 

Félagsvísindadeild 

Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 

Akureyri, apríl 2016 



3 
 

Titill: Eru Píratar hægri eða vinstri flokkur? 

Stuttur titill: Samanburður og greining á stefnuskrám Pírata og annarra stjórnmálaflokka á 

þingi.  

12 eininga lokaverkefni sem er hluti af Bachelor of Arts-prófi í Nútímafræði 

 

Höfundarréttur © 2016  Kjartan Þorvaldsson 

Öll réttindi áskilin 

 

 

Félagsvísindadeild 

Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 

Sólborg, Norðurslóð 2 

600 Akureyri 

 

Sími: 460 8000 

 

 

Skráningarupplýsingar: 

Kjartan Þorvaldsson, 2016, B.A. verkefni, félagsvísindadeild, hug- og félagsvísindasvið, 

Háskólinn á Akureyri, 61  bls. 

 

Prentun: Garðbúinn.  

Akureyri, apríl, 2016 



4 
 

I 

 

Yfirlýsingar: 

 

 

 

 

„Ég lýsi því hér með yfir að ég einn er höfundur 

þessa verkefnis og að það er ágóði eigin rannsókna.“ 

 

 

__________________________________________________ 

Kjartan þorvaldsson 

 

 

 

„Það staðfestist hér með að lokaverkefni þetta fullnægir að mínum dómi kröfum til B.A.-prófs við 

Hug og félagsvísindasvið.“ 

 

 

__________________________________________________ 

Birgir Guðmundsson 

 



5 
 

II 

Úrdráttur 

Höfundur getur þess í upphafi að rót hafi komist á merkingu flokka á hinum hefðbundna kvarða, 

vinstri og hægri, sem rekja má til stéttaþings í Frakklandi á 18.öld. Afstöður stjórnmálaflokka til 

málefna þverskera hin hefðbundnu vinstri/hægri gildi, og nokkuð ber á að nýjar stjórnmálastefnur 

ryðji sér til rúms þar sem staðsetning þeirra á hægri/vinstri kvarða stjórnmála er óljós. 

Svo er einnig um hið nýja afl í íslenskum stjórnmálum, Pírata, sem sópað hafi til sín fylgi, þótt 

Píratar hafi ekki enn skilgreint sig jafn ítarlega og aðrir, eldri stjórnmálaflokkar.  

Höfundur setur því upp þá rannsóknarspurningu hvar Píratar eru staddir á vegi stjórnmálanna, 

hvaða afstöðu þeir taka í helstu málaflokkum eftir yfirlýsingum þeirra á vefsíðu þeirra að dæma. 

Hann leyfir sér síðan með aðferðafræði orðræðugreiningar í huga að gefa einstökum 

stjórnmálaflokkum einkunnir að eigin huglægu mæti á grundvelli stefnuyfirlýsinga þeirra og setur 

það mat síðan upp í samantektir, þar sem greina megi vinstri-hægri halla þeirra. 

Ekki kemur þá á óvart að flokkarnir raði sé í ákveðna röð þar sem  VG er lengst til vinstri og 

Sjálfstæðisflokkur lengst til hægri.  

Náin skoðun á stefnumiðum Pírata leiðir í ljós að þeir séu miðjuflokkur með nokkurn vinstri halla. 

Galli er á að Píratar hafi ekki tekið afstöðu í mikilvægum málaflokkum, s.s. utanríkismálum, sem 

torveldar að merkja þeim stað á stjórnmálakvarðanum.  
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III. 

English summary 

The author observes at the beginning that the traditional method of identifying political parties on 

the traditional scale of left and right had its origin in the Estates-General in France in the 18th 

century.  

Of late, the political positions of individual parties have begun to traverse the traditional left-right 

values, and new political directions have emerged in many countries that are difficult to place on 

the left-right scale. 

This also applies to the new political party in Iceland, the Pirates, that has attracted a very large 

following despite not having clearly spelled out its position in the same detail as other, older 

political parties.  

The author therefore poses the research question where the Pirates can be placed in the political 

spectrum and inquires in detail where they can be identified on the basis of their own policy 

postures in comparison with other Icelandic political parties.  

The author grades the political parties on a scale of minus 2.5 to the left and plus 2.5 on the right 

and assigns grades to positions of individual parties, including the Pirates, along that scale.  

Such grades are assigned purely on the basis of the subjective assessment of the author, based on 

the policy platforms of the parties. This assessment is then summarised in order to identify the 

position of the parties on a left-to-right scale.  

It comes as no surprise that the parties line up with the Left Greens furthest on the left and the 

Independence Party furthest to the right. A close inspection of the policy statements of the Pirates 

places them somewhere in the middle, leaning slightly to the left.  

The shortcoming of this analysis is that the Pirates have not taken positions on important issues, 

such as in foreign affairs, which makes it difficult to place them precisely in the political spectrum. 
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Inngangur 

Í ljósi þess ástands, þegar þetta er skrifað, þar sem núverandi stjórn berst í bökkum vegna 

hneykslismála og stjórnarandstaðan flytur vantrauststillögu, á meðan mótmælendur fylla 

Austurvöll enn á ný, er tilefni til að skoða Pírata aðeins betur. 

Þetta verður gert með því að skoða sögu hefðbundinna stjórnmálaflokka á Íslandi og sögu Pírata 

og með samanburði á stefnumálum þeirra flokka sem sitja á þingi. 

Umræða síðustu ára í bæði erlendum og innlendum fjölmiðlum virðist benda til þess að 

hefðbundin stjórnmál séu á undanhaldi og kjörfylgi leiti til óhefðbundinna jaðarflokka og nýrra 

framboða (Styrmir Gunnarsson, 2014).  

Niðurstöður íslensku kosninganna árin 2009 og 2013 virðast benda til þess að uppgjör hrunsins 

sé hvergi nærri yfirstaðið og skoðanakannanir síðustu ára virðast á margan hátt endurspegla 

þróun sem virðist vera að ná fótfestu í Evrópu eftir þrengingarnar 2008, en í allflestum löndum 

hafa ný framboð verið áberandi eða flokkar sem að jafnaði hafa talist til jaðarflokka, og hafa 

hlotið ótrúlega aukningu á stuðningi kjósenda (Bartels, 2013; Nardelli, 2014).  

Ný framboð eru ekki óalgeng hér á landi en fá þeirra hafa náð mönnum á þing og enn færri hafa 

enst lengur en eitt til tvö kjörtímabil, ekkert þeirra hefur enst meira en fjögur enda gera 

kosningalög þeim erfitt fyrir (Ólafur Þ. Harðarson, 2008).  

Kosningarnar 2013 voru einstakar að mörgu leyti. Ellefu ný framboð komu fram og höfðu aldrei 

verið fleiri, þrátt fyrir að einungis tvö þeirra næðu kjöri, Björt framtíð með sex kjörna þingmenn 

og Píratar með þrjá (Hagstofa Íslands, 2013; Sunna Valgerðardóttir, 2013).  
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Þrátt fyrir að einungis tvö ný framboð hafi komist á þing í kosningunum 2013 og deila megi um 

hvort Björt framtíð sé í raun nýtt framboð en ekki klofningsflokkur, þá gæti verið hægt að setja 

fjölda nýrra framboða í samhengi við þessa þróun í kringum okkur og álykta að mögulega stefni í 

uppstokkun á hinu hefðbundna pólitíska landslagi Íslands.  

Árangur Pírata 2013 verður að teljast mjög góður þegar haft er í huga árangur undanfara þeirra, 

Borgarahreyfingarinnar í kosningunum 2009 og Besta flokksins í bæjarstjórnarkosningunum 

2010, en bæði þessi framboð voru meðlimir í regnhlífarsamtökum Pírata.  

Kannanir Gallup benda svo til þess að úrslit næstu kosninga gætu orðið jöfn, ef ekki enn 

óvenjulegri en úrslitin 2013, þar sem tiltölulega nýtt framboð gæti endað sem einn stærsti 

flokkur landsins (Hagstofa Íslands, 2015).  

Tengsl efnahagsþrenginga og stjórnmálalegra breytinga eru augljós flestum þeim sem eitthvað 

hafa kynnt sér mannkynssögu. Þrátt fyrir andstæðar skoðanir helstu kenningarsmiða eins og Karl 

Marx, John Stuart Mill og Adam Smith um eðli þessara tengsla, neita fáir þeirra hlutverki 

efnahags sem hreyfikrafti í hinu pólitíska landslagi.  

Algengt dæmi um þessi tengsl er valdataka Hitlers á þriðja áratug síðustu aldar í gjörbreyttum 

efnahag Þýskalands í kjölfar hruns amerískra markaða 1929 (Jennifer Llewellyn, án dags.). 

Franska byltingin sem átti eftir að leiða til stórra breytinga á heimsmynd okkar með 

lýðræðisvæðingu og fylgjandi átökum um alla Evrópu, er líka oft rakin til efnahagsþrenginga í 

kjölfar stríðsreksturs og uppskerubrests (http://bastille-day.com, 2015).  

Efnahagshrunið á Íslandi líður fáum sem það lifðu úr minni. Óróa hafði gætt seinni parts ársins 

2008 og orðrómur var um erfiðleika á fjármálamarkaðinum sem tengdust hruni 
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fasteignamarkaðarins í Bandaríkjunum. Fáir gerðu sér þó fulla grein fyrir stærð vandans og það 

var ekki fyrr en þáverandi forsætisráðherra stynur upp þeim orðum „Guð blessi Ísland“ sem 

seinna áttu eftir að verða ímynd hrunsins, sem að upp rann fyrir okkur öllum að eitthvað 

hræðilegt væri í uppsiglingu. 

Hver bankinn á fætur öðrum féll, neyðarlög voru sett og stuttu seinna var Austurvöllur troðinn 

af mótmælendum sem kyrjuðu „vanhæf ríkisstjórn“. Eftir að sitjandi ríkisstjórn hrökklaðist frá og 

boðað var til kosninga vorið 2009 snérist umræðan að mestu um hvernig ætti að taka á 

vandanum og á hvaða gildum nýtt Ísland yrði byggt á rústum þess gamla (Skúli Thoroddsen, 

2008). 

Samkvæmt rómantískum kenningum stjórnmálafræðinnar ættu kjósendur í lýðræðisríkjum á 

tímum efnahagsþrenginga að hallast í átt að þeim hugmyndakenningum sem hafa sögulega 

þjónað þeim best og því hefur yfirstandandi þróun komið mörgum á óvart.  

Stanley B. Greenberg sem er þekktur stjórnmálafræðingur og pólitískur ráðgjafi fjallar um þetta í 

grein sinni í N.Y Times þar sem hann segir meðal annars: „It’s perplexing. When unemployment 

is high, and the rich are getting richer, you would think that voters of average means would 

flock to progressives, who are supposed to have their interests in mind — and who historically 

have delivered for them.“ Hann heldur svo áfram og kemst að þeirri niðurstöðu að tenging 

Demókrata við sitjandi yfirvöld hafi leitt til skorts á trausti hjá kjósendum, að þrátt fyrir að 

meirihluti kjósenda aðhyllist hugmyndafræði Demókrata þá refsi kjósendur þeim fyrir ríkjandi 

ástand efnahagsins (Greenberg, 2011).  
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Á Íslandi hafði hrunið einmitt þessi sömu áhrif þegar hefðbundin hægrisinnuð öfl misstu fótfestu 

sína og hrein vinstri stjórn var kosin 2009 í fyrsta sinn í áratugi. 

Reiði almennings sem hafði komið vel í ljós bæði í Búsáhaldabyltingunni og í aðdraganda 

kosninganna 2009 varð til þess að hefðbundnir stjórnarflokkar Framsóknar og Sjálfstæðismanna 

áttu vægast sagt erfitt uppdráttar. Sjálfstæðismenn hlutu sína verstu útreið  í sögu flokksins og 

Framsókn sem hafði verið á stöðugri niðurleið rétt náði að klóra í bakkann (Hagstofa Íslands, 

2015).  

Sömu hugmyndir um eðli kjósenda og Greenberg lýsir má sjá í skrifum Larry M. Bartels 

prófessors í stjórnmálafræðum við Princeton háskóla en í ritgerð sinni „Political Effects Of The 

Great Recession“ árið 2013 segir hann að almenningur hafi takmarkaðan áhuga á 

hugmyndafræði og horfi frekar til endanlegrar útkomu en aðferðafræði í stjórnmálum og að 

kjósendur hafi í kjölfar hrunsins 2008 refsað sitjandi stjórnvöldum óháð þeim kenningum sem 

þau aðhylltust. Þessu til stuðnings telur Bartel upp lönd eins og England, Portúgal, Nýja-Sjáland, 

Grikkland, Japan, Finnland, Þýskaland, Holland og Ísland sem dæmi um lönd þar sem bæði hægri 

og vinstri stjórnir guldu afhroð í kjölfar hrunsins (Bartels, 2013). 

Að sama skapi hafa rannsóknir á eftirmálum efnahagsþrenginga leitt í ljós að í leit sinni að 

sterkum leiðtogum með heildarlausnum hneigjast kjósendur oft í átt að öfgum, oftar til hægri en 

vinstri, á tímum þrenginga (Manuel Funke, 2015). 

Sigurvegarar kosninganna 2009 voru Vinstri grænir sem bættu við sig fimm þingmönnum á 

meðan Samfylking sem frá stofnun hennar hafði fengið á milli 17 og 20 þingsæti náðu að jafna 

sinn besta árangur en ekkert meira en það (Hagstofa Íslands, 2015).  
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Nýtt framboð Borgarahreyfingarinnar stofnað af ólíkum hópum í janúar 2009 náði á rúmum 

tveim mánuðum að safna meðmælendum, setja saman framboðslista og bjóða sig fram um allt 

land með þeim árangri að fá fjögur þingsæti. Þessi árangur Borgarahreyfingarinnar (þrátt fyrir að 

lifa ekki út kjörtímabilið eins og farið verður betur út í síðar) var forsmekkurinn af því sem koma 

skyldi í næstu kosningum (Hagstofa Íslands, 2015; Hreyfingin, án dags.). 

Sömu áhrif og Greenberg og Bartel tala um virðast svo hafa orðið til þess að hinni nýju vinstri 

stjórn var refsað af kjósendum í kosningunum 2013. Fólki þótti vinstri stjórnin hafa brugðist í 

flestum sínum stefnumálum og spurðu þó nokkrir hvar hið nýja Ísland væri sem lofað hafði verið 

(Friðjón Steinarsson, 2010). 

Úrslitin voru í stuttu máli afturhvarf til hefðbundinnar ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og 

Framsóknar.  En sigurvegarar kosninganna voru Framsóknarmenn sem  unnu sinn stórsigur með 

því að boða einskonar heildarlausn á skuldavanda heimilanna frekar en að leggja áherslu á hina 

hefðbundnu hugmyndafræði flokksins.  

Og enn á ný virðist allt benda til þess að sitjandi ríkisstjórn verði refsað af kjósendum eins og 

síðustu tveim á undan henni.  Sem vekur upp þá spurningu hverjir hinn nýi flokkur Pírata sem 

kannanir spá stórsigri eru, og hvar þeir passa inn í hið pólitíska landslag.  

Eru þeir hægri eða vinstri flokkur eða kannski eitthvað algjörlega nýtt? 

 

 

 



15 
 

Hægri/vinstri í sögulegu samhengi 

Áður en áfram er haldið er nauðsynlegt að fjalla örlítið um þýðingu hugtaksins hægri og vinstri í 

stjórnmálum. Í B.A ritgerð sinni Íslenskir áttavitar, þýðing hægri og vinstri í íslenskum 

stjórnmálum rekur Viktor Orri Valgarðsson býsna vel og á ítarlegan hátt, sögu þeirrar hefðar í 

vestrænum samfélögum að flokka stjórnmálakenningar til vinstri eða hægri til frönsku 

byltingarinnar (Viktor Orri Valgarðsson, 2012).  

En á landsþingi sem Loðvík konungur kallaði saman í upphafi frönsku byltingarinnar sátu 

íhaldssamir fylgjendur konungs til hægri á meðan róttækur almúginn sat vinstra megin. Báðar 

fylkingar litu svo niður á hina hófsömu sem ekki fundu sér stað í þeim og settust því í miðjuna 

(Sodaro, 2007; Viktor Orri Valgarðsson, 2012). 

Sú hefð að flokka stjórnmálaöfl í hægri eða vinstri flokka eftir vilja þeirra eða skort á vilja til 

breytinga, hefur svo fest sig í sessi á þeim rúmlega 200 árum sem liðið hafa frá frönsku byltingunni 

(Viktor Orri Valgarðsson, 2012). 

Það er þó ekki hægt að einblína á svo einfalda flokkun því hinir upphaflegu vinstri menn sem voru 

lýðræðissinnar hafa færst til hægri eftir tilkomu sósíalista sem í dag ríkja yfir vinstri kantinum og 

hafa klofnað í margar undirgreinar. Það eru því fleiri þættir sem hafa þar áhrif og í dag innihalda 

báðar fylkingar ólík sjónarmið og stefnur eins og til dæmis fasisma og frjálshyggju sem báðar 

tilheyra hægri fylkingunni (Viktor Orri Valgarðsson, 2012). 

Megnið af þessum flækjum eru afleiðingar þess tímabils sem Eric Hobsbawm kallar The Age of 

Extremes í samnefndri bók sinni en þar rekur hann hvernig á árunum 1914 til 1991 hver 

hugmyndafræðin á eftir annarri myndast sem andsvar við þeim fyrri og kemst reyndar að þeirri 

niðurstöðu að þeim hafi öllum mistekist (Hobsbawn, 1996). 
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Það er þó hægt að fullyrða að í seinni tíð hafi vinstri/hægri umræðan snúist að miklu leiti um 

skiptingu gæða og hlutverk ríkisins í samfélagi manna (Hulda Þórisdóttir, 2012) (Gunnar Helgi 

Kristinsson, 2007). 

Íslensk stjórnmál og Fjórflokkurinn 

Upphaf stjórnmálaflokka hér á landi er að finna í sjálfstæðisbarráttu Íslendinga á 19. öld en þá 

skiptust flokkar í tvær meginfylkingar  heimastjórnarmenn og Valtýinga eftir afstöðu þeirra í 

sjálfstæðismálum. Eftir 1918 þegar sjálfstæðismálið er að mestu leyst byrja stjórnmál á Íslandi að 

snúast um stéttapólitík og á næstu tuttugu árum myndaðist hið svokallaða fjórflokkakerfi sem 

Íslendingar hafa vanist (Gunnar Helgi Kristinsson, 2007). 

Með fjórflokkakerfi er átt við að hér hafi myndast pólitískt landslag sem einkennist af fjórum 

flokkum sem fá meirihluta atkvæða en þó er vert að minnast á að oftar en ekki hefur setið á þingi 

fimmti flokkurinn sem er þá oftast mun minni en aðrir flokkar, og einhvers konar klofningsflokkur 

úr einum hinna fjögurra. Slíkir flokkar hafa þó sjaldnast orðið langlífir (Guðrún Agða 

Hallgrímsdóttir, 2010; Gunnar Helgi Kristinsson, 2007). 

Tíma stéttarstjórnmála hefur í skrifum fræðimanna verið skipt í tvennt, hið fyrra 1918-1942 sem 

einkenndist af fjórum megin málaflokkum: skiptingu þjóðartekna milli stétta, hvort ráðandi 

eignarform ætti að vera samvinnurekstur eða séreign einstaklinga, frjálst eða blandað markaðskerfi 

og loks hvaða þjóðskipulagi skyldi stefnt að (Stefán Karlsson, 1998). 

Seinna tímabilið 1942 til dagsins í dag einkennist svo af átökum um kjör, eignaform og 

efnahagsstjórn, utanríkismál sem snerta aðallega aðild að hinum ýmsu bandalögum og byggðarmál 

(Stefán Karlsson, 1998).  

Ólafur Ragnar Grímsson skiptir þessu tímabili í skrifum sínum í tímabil Kjarnræðis 1930-1960 og 

tímabil Margræðis 1960-1975. Fyrra tímabilið segir hann að einkennist af flokksaga og pólitískum 
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embættisveitingum sem hafi tryggt litlum hóp öll völd. Hið seinna tímabil Margræðis hafi fylgt í 

kjölfar aukinnar sérhæfingu innan samfélagsins sem hafi leitt til meira sjálfstæðis embættismanna 

(Stefán Karlsson, 1998).  

Hvað flokkarnir heita sem teljast til „flokkanna fjögurra“ hefur tekið breytingum í gegnum tíðina 

en í dag eru þeir í aldursröð:  

1. Framsóknarflokkur sem er elstur flokka á Íslandi stofnaður 1916, Framsókn var upphaflega 

stofnaður til að gegna hagsmunagæslu fyrir bændur með sósíalísku ívafi en þróaðist svo yfir í 

landsbyggðarflokk. Á tímabili var flokkurinn álitinn vera vinstri flokkur en í dag er hann talinn eini 

miðjuflokkur landsins. Með bændur og landsbyggðina sem kjarna markhóps þeirra hafa 

Framsóknarmenn átt fremur erfitt uppdráttar í seinni tíð og hafa færst úr því að vera 30% flokkur 

yfir í að hljóta að meðaltali um 20% atkvæða (Gunnar Helgi Kristinsson, 2007; Hagstofa Íslands, 

2015). 

2. Sjálfstæðisflokkurinn er stofnaður 1929 og hefur um langt skeið verið stærstur íslenskra 

flokka og er oftast með rúmlega 30% fylgi. Flokkurinn er stofnaður sem breiðfylking hægri aflanna 

og hefur það löngum verið eitt sér einkenni Íslenskra stjórnmála hve samstíga hægri fylkingin er 

en víða annar staðar er hún mun klofnari (Gunnar Helgi Kristinsson, 2007).   

3. Samfylking stofnuð 1999, sem tilraun til að mynda valdablokk á vinstri armi til móts við 

veldi Sjálfstæðisflokksins og vegna almennt slæms gengis vinstri flokkanna, voru 

Alþýðubandalagið, Alþýðuflokkurinn, Kvennalistinn og Þjóðvaki sameinaðir undir merki 

Samfylkingarinnar. Flokkarnir fjórir höfðu að jafnaði haft um 37% fylgi en vonir vinstri manna um 

einn flokk með svipað fylgi hafa ekki ræst en Samfylkingin hefur fengið að meðaltali 26% atkvæða 

(Gunnar Helgi Kristinsson, 2007). 

4. Vinstri grænir voru stofnaðir 1999 eftir að hluti af stuðningsmönnum Alþýðubandalagsins 

undir forystu Steingríms Sigfússonar klauf sig út úr sameiningarviðræðunum vegna stofnunar 
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Samfylkingarinnar. Vinstri grænir eru sá flokkur sem telst lengst til vinstri í íslenskum stjórnmálum 

og hafa oftast haft um 10% fylgi (Gunnar Helgi Kristinsson, 2007) (Hagstofa Íslands, 2015).  

Með þessum fjórum flokkum sitja svo á þingi í dag flokkarnir Björt framtíð og Píratar.  

Björt framtíð var stofnuð 2012 og er almennt talin vera klofningsframboð úr bæði 

Framsóknarflokki og Samfylkingunni. Flokkurinn gefur sig út fyrir að vera miðjuflokkur og hlaut 

6 þingsæti í kosningum 2013. Síðan þá virðist fylgi þeirra hafa hrapað svo að efi leikur á hvort 

flokkurinn nái kjöri í næstu kosningum. Með þetta í huga má segja að Björt framtíð smellpassi sem 

hinn hefðbundni og oftast skammlífi fimmti flokkur  (Björt framtíð að þurrkast út – Píratar enn 

stærstir og stuðningur við ríkisstjórnina eykst, 2015) (Guðrún Agða Hallgrímsdóttir, 2010; Gunnar 

Helgi Kristinsson, 2007).  

Píratar voru einnig stofnaðir árið 2012 og hlutu 3 þingsæti í kosningum 2013 og mun verða farið 

ítarlegra í sögu þeirra í næsta kafla.  

Þegar kemur að því að raða þessum flokkum á hægri/vinstri kvarðann þá er eðlilegt að skoða þau 

mál sem hafa aðgreint þá, þar hefur oftast borið mest á þeim áherslumun fylkinganna tveggja þegar 

kemur að einstaklingsfrelsi og jöfnuði. Athafnafrelsi einstaklingsins stendur nær kjarna hægri 

manna en flest annað og sama má segja um jöfnuð og vinstri menn. Aðild að NATO greinir 

fylkingarnar að á svipaðan hátt en þar eru hægri menn fylgjandi aðild en vinstri menn á móti. Þegar 

kemur að aðild að ESB verða málin meira þverpólitísk en þó er hægt að segja að aðild að ESB sé 

líklegri til að hljóta fylgi þeirra flokka sem standa nær miðju (Stefán Karlsson, 1998). 
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Píratar 

Píratar eru ekki séríslenskt fyrirbæri því þá má finna um allan heim. Rætur þeirra má rekja til 

Svíþjóðar á árinu 2003 þegar samtök voru stofnuð undir heitinu Piratbyrån í tengslum við deilur 

þar í landi um höfundarrétt og niðurhal á netinu og stóðu þau samtök að stofnun netveitunnar The 

Piratebay sem hefur lengi verið stærsta niðurhalssíða netsins.  

Nafngiftina má rekja til þess að höfundarverndarsamtök kölluðu ólöglegt niðurhal „internet piracy“ 

og notendur niðurhalssíðna „Pirates“ en samtökin og Piratebay hafa þó verið aðskilin síðan 2004 

(Roger, 2009).  

Árið 2006 var svo sænski stjórnmálaflokkurinn Piratpartiet stofnaður og bauð sig fram í kosningum 

þar á landi sama ár og hlaut 0,68% atkvæða (Fredrik Miegel, 2008).     

Fljótlega eftir sænsku kosningarnar, spruttu upp Píratar í öðrum löndum og 2010 var 

alþjóðahreyfing Pírata stofnuð með höfuðstöðvar í Brussel (Roger, 2009).  

Pirate Parties International eða PPI eru regnhlífarsamtök 64ra flokka í 43 löndum um allan heim 

og segjast berjast fyrir tjáningarfrelsi á stjórnmálavettvangi frekar en í gegnum aðrar aðgerðir 

(Collentine, 2013).  

Stefnumál hinna ýmsu meðlima PPI eru í mestu samhljóma stefnu PPI og varða mannréttindi, frelsi 

í netvæddum heimi, persónuvernd, gegnsæi og upplýsingafrelsi (Roger, 2009). Virkni meðlima 

PPI er misjöfn en þeir hafa boðið sig fram í 27 löndum. Á meðal annarrar starfsemi má nefna að 

PPI hefur sitt eigið málgagn Pirate Times sem gegnir því hlutverki að samræma alþjóðlega barráttu 

þeirra,greina frá gengi meðlima sinna og auka alþjóðlega vitund um málefni Pírata (Collentine, 

2013).  
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Forsögu Pírata á Íslandi má rekja til þeirrar upplausnar sem skapaðist í kjölfar efnahagshrunsins í 

lok ársins 2008. Eftir að sitjandi ríkisstjórn vék og boðað var til kosninga sem yrðu þann 25 apríl 

2009, stóð Birgitta Jónsdóttir núverandi kafteinn Pírata ásamt fleirum að stofnun 

stjórnmálaflokksins Borgarahreyfingarinnar.  

Í kosningunum hlaut Borgarahreyfingin rúm 7% atkvæða sem gaf þeim fjögur þingsæti. Fljótlega 

fór að bera á ágreiningi milli þingmanna og stjórnar flokksins. Þráinn Bertelsson yfirgaf flokkinn 

14 ágúst 2009 og 18 september sama ár klauf afgangur þinghópsins sig frá Borgarahreyfingunni. Í 

kjölfar klofningsins var Hreyfingin stofnuð og hélt hún þremur þingsætum til enda kjörtímabilsins 

2013 (Hreyfingin, án dags.). 

Birgitta hefur tengst ýmsum grasrótarhreyfingum og verið talsmaður mýmargra málstaða en 

frægust er sjálfsagt aðkoma hennar að störfum Wikileaks. Hún er þekktur fjöllistamaður, ljóðskáld, 

rithöfundur og blaðamaður (Alþingi, 2016). Þessi tenging hennar við grasrótarhreyfingar og 

aðgerðarsinna hafa sjálfsagt stuðlað að kynnum hennar á Pírötum.  

Í júlí 2012 birtist í fréttum að Birgitta muni stofna nýjan flokk undir nafninu Píratar fyrir 

kosningarnar 2013 (Tímarit.is, 2012). Formlegur stofndagur Pírata er 24. nóvember 2012 og hlutu 

þeir rúm 5% atkvæða og þrjú þingsæti í kosningum 2013 (Hagstofa Íslands, 2013). 

Kannanir sem gerðar hafa verið síðan 2013 hafa sýnt ótrúlega aukningu á fylgi flokksins og þegar 

þetta er ritað mælist hann stærsti flokkur landsins með 36% fylgi (Gallup, 2016).   

Þótt sagan kenni okkur að slíkar kannanir geti verið óáreiðanlegar er athyglisvert að fylgi Pírata 

hefur mælst nokkuð stöðugt, eða á milli 24 og 36% síðan í maí 2015 (Gallup, 2016) og má því ætla 

að þótt niðurstöður næstu kosninga yrðu mun verri en spár segja til um, muni þingmannafjöldi 

þeirra margfaldast og um leið áhrif flokksins.  

Þegar kemur að því að útskýra þetta fylgi í könnunum Gallup má sjálfsagt leita víða en ímynd 

Pírata sem andsvar við ráðandi flokkakerfi spilar þar sjálfsagt stórt hlutverk. 
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Rannsókn sem Hildur Ingólfsdóttir vann í tengslum við B.A verkefni sitt við háskólann á Bifröst 

árið 2015 sýnir þessa ímynd mjög vel en í niðurstöðum hennar segir að fylgismenn Pírata sjái 

flokkinn í því ljósi 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.“ (Hildur Ingólfsdóttir, 2015). 

Anthony Downs setur fram í skrifum sínum að ný framboð megi skipta í tvo flokka, þá sem stefni 

að völdum og þá sem vilji breyta því kerfi sem þeir starfa innan. Í þeim B.A ritgerðum sem hér 

hefur verið vitnað í virðast niðurstöður benda til þess að Píratar tilheyri þeim seinni (Downs, 1957) 

(Guðrún Agða Hallgrímsdóttir, 2010; Hildur Ingólfsdóttir, 2005). 

Eins hefur komið fram í þeim og í yfirlýsingum Pírata sjálfra telja þeir sig ekki eiga heima á hinum 

hefðbundna hægri/vinstri skala (Hildur Ingólfsdóttir, 2015).  
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Rannsóknarspurning, aðferðafræði og mælitæki 

Með samanburði mínum er leitast eftir að sjá hvar Píratar standa í málum sem hingað til hafa 

aðskilið íhaldsmenn og félagshyggjumenn og hvort hægt sé að staðsetja Pírata á hægri/vinstri 

skalanum. 

Önnur spurning sem verður reynt að svara er hvort sú fullyrðing Pírata að þeir séu hvorki hægri né 

vinstri standist skoðun. 

Þar sem nýjustu fréttir benda til þess að kosningar gætu mögulega verið rétt handan við hornið og 

svo stuttur fyrirvari  myndi torvelda nýjum framboðum að taka þátt, verða stefnuyfirlýsingar þeirra 

flokka sem nú sitja á þingi nýttar í þetta verkefni.  

En þeir flokkar eru Píratar, Björt framtíð, Vinstri grænir, Framsókn, Sjálfstæðisflokkurinn og 

Samfylking.  

Fjórir málaflokkar verða valdir sem taldir eru ná utan um eðli flokkanna á sem yfirgripsmestan 

máta. Hverjum málaflokki verður svo skipt í fimm undirflokka.  

Gefin verður einkunn frá mínus 2,5 til 2,5 með miðgildið núll, eftir því hvar flokkarnir liggja í 

hverjum undirflokki og er þá miðað við að -2,5 sé lengst til vinstri og 2,5 lengst til hægri, þessar 

einkunnir úr undirflokkunum verða svo lagðar saman til að fá samtölu sem sýnir þá stöðu flokkanna 

á hægri/vinstri kvarðanum.  

Slík einkunnagjöf verður alltaf huglæg og því háð túlkun rannsakanda.  

Í þessu verkefni verður einkunnagjöfin miðuð við afstöðu flokkanna til ríkisafskipta af 

efnahagsmálum og félagslegum málum, og afstöðu flokkanna til friðar og umhverfismála.  

Hér er gengið útfrá því að vinstri flokkar séu hallari undir breytingar og líklegri til að vilja meiri 

ríkisafskipti, berjist fyrir jöfnuði, og leggja meiri áherslu á frið og umhverfisvernd en hægri flokkar 

gera.  
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Í því skyni að bera saman stefnuskrár flokkana verður beitt aðferðum svokallaðar 

orðræðugreiningar á þá kafla stefnuyfirlýsinganna sem fjalla um þá málaflokka sem valdir voru.  

Stefnt er á að halda þessari greiningu sem næst þeirri aðferðarlýsingum sem Dr. Sigríður 

Halldórsdóttir lýsir í Handbók Í Aðferðafræði Rannsókna en þó með þeirri undantekningu að 

skoðað verður hvort finnist í stefnuyfirlýsingum flokkanna það sem Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 

kallar Þrástef sem eru sí endurtekin hugtök eða orð í orðræðu (Dr. Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Orðræðugreining er aðferðarfræði innan eigindalegra rannsókna kenninga sem nær yfir ýmsar 

aðferðir til að greina texta eða viðtöl. Grunnur orðræðugreiningar liggur í kenningum 

heimspekingsins Michel Foucault sem segja að orðræða sé skapandi afl sem í raun búi til það sem 

talað er um. Dæmi sem Sigríður nefnir er að hugtakið „þjóð“ sé ekki til án þess að það sé til orðræða 

um fyrirbærið þjóð (Kristín Björnsdóttir, 2013). 

Orðræða er ekki eingöngu skapandi heldur getur hún líka verkað hamlandi á þann hátt að ef engin 

orðræða er til um fyrirbæri er tilvist þess í raun hafnað. Orðræða samkvæmt Foucault er nátengd 

sögulegum og félagslegum tíma og getur því breyst (Kristín Björnsdóttir, 2013).   

Þegar kom að því að velja málaflokka sem væru lýsandi fyrir áherslumun flokkana reyndist það 

ekki einfalt en að lokum urðu eftirfarandi málaflokkar fyrir valinu: 

1. Efnahagsmál 

Hér verða undirflokkarnir eignarhald auðlinda, atvinnustefna, umhverfisvernd, 

verðtrygging og skattar 

2. Samfélagsmál 

Með undirflokkana heilbrigðismál, velferð, jafnrétti, innflytjendastefna og menntamál 

3. Utanríkisstefna 

Með undirflokkana ESB, staða Íslands í alþjóðasamfélagi, framlög til mannúðarmála, 

viðskiptafrelsi og NATO 
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4. Stjórnsýsla  

Með undirflokkana stjórnarskráin, upplýsingafrelsi, lýðræði, mannréttindi og refsilöggjöf. 

Þessir flokkar eru valdir með það í huga að ná yfir sem flest svið íslenskra stjórnmála með tilliti til 

þess hvað hefur verið í umræðu síðustu ára og að valin séu málefni þar sem mörkin milli stefnu 

flokkanna séu sem skýrust. 

Stefnuskrár flokkanna 

Vinstri grænir 

Það kemur lítið á óvart að heildaryfirlestur stefnuskrár flokks sem heitir Vinstri grænir leiði í ljós 

töluverðar skírskotanir til sósíalískra hugmynda og áherslu á umhverfisvernd.  

Hér má finna hugmyndir Marxista og sósíaldemókrata í bland við hugmyndir samvinnumanna. 

Forsjárhyggja er áberandi, sérstaklega í skattastefnu, oftast í þeim tilgangi að tryggja jöfnuð, 

heilbrigði eða náttúruvernd. Stefnulýsingin er öll sett upp í valdboðsstíl studd með þrástefjum eins 

og  skal, á og þarf. Önnur auðfundin þrástef eru hugtök eins og jafnrétti, jöfnuður, réttindi og 

sjálfbærni (Vinstri Græn, 2009).  

Samfylking 

Stefnuskrá Samfylkingar er mun ítarlegri en Vinstri grænna og er það athyglisvert hve mikill 

áherslumunur er á milli helstu vinstri flokka landsins í sumum málum. Hugmyndafræði stefnu 

þeirra er fengin beint frá sænsk/norrænum jafnaðarmönnum eins og er reyndar tekið skýrt fram. 

Marxískar hugmyndir sem eru svo algengar hjá Vinstri grænum um auðvaldið eru hér algjörlega 

horfnar og áherslan er á jöfnuð, velferð og blöndu af frjálsum markaði og sósíalísku miðstýrðu 

stjórnkerfi. Í stað valdboðsstíls VG er stefnulýsing Samfylkingarinnar sett þannig fram að hún sé 

samkvæmt staðfestum vilja þjóðarinnar.  Auðsæjasta þrástefið í textanum er í raun þema fremur en 
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orð eða hugtök en það er hin mikla áhersla á aðild að ESB. Önnur þrástef eru meðal annarra:  

jöfnuður, mannréttindi, sjálfbærni, lýðræði og vilji þjóðarinnar (Samfylkingin A., 2012).  

Björt framtíð 

Stefnuskrá Bjartrar framtíðar er mjög almennt orðuð, sett upp í kringum stikkorð og  á jarðbundinn 

hátt. Uppsetningin og orðfæri bendir til að markhópur flokksins séu yngri kjósendur. Þetta virkar 

að vissu leiti því stefnulýsingin er auðlesin en eftir fyrsta yfirlestur stóð frekar lítið eftir. Eftir annan 

yfirlestur þar sem kafað var dýpra í textann komu einkenni nokkurra hugmyndaheima í ljós. 

Frjálslyndi og frjálshyggja eru ríkjandi í stefnu flokksins með húmanísku yfirbragði og sterkum 

keim af ESB hugmyndum Samfylkingar og umhverfisvernd. Algeng stef eru endurskoðun, 

stöðugleiki og fjölbreytni (Björt framtíð, 2013).  

Framsóknarflokkurinn 

„Framsókn er frjálslyndur, umbótasinnaður rökhyggjuflokkur“ segir í stefnuskrá 

Framsóknarflokksins. Lesandi sér vissulega töluvert bera á frjálslyndi í textanum í bland við vænan 

skammt af íhaldssamri verndarstefnu og nokkuð af norrænni jafnaðarstefnu. Allt er þetta svo 

pakkað inn í rómantíska þjóðernishyggju sem við Íslendingar höfum svo gjarnan verið veikir fyrir. 

Textinn er settur upp á rökræðuformi sem leitast við að leiða lesendur að „réttri“ niðurstöðu. 

Algeng stef eru: endurskoðun, einföldun, sanngirni og þemað er ættjarðarást 

(Framsóknarflokkurinn, 2013).   

Sjálfstæðisflokkurinn 

Í stefnulýsingu Sjálfstæðisflokksins má finna ýmislegt sem einkennir hægri flokka. Andstöðu við 

breytingar, áhersla á einstaklings frelsi, andúð á inngripi stjórnvalda og forræðishyggju, og trú á 

hinn frjálsa markað.  Vitandi það að Sjálfstæðisflokkurinn er eins konar breiðfylking hægri manna, 

þá standa tvö atriði uppúr eftir lestur stefnulýsingar þeirra. Í fyrsta lagi ber ekki eins mikið á 
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harðlínu hægri sjónarmiðum í henni og sumir gætu búist við, og í öðru lagi virðast 

frjálshyggjusjónarmið allsráðandi við stefnumótun flokksins.  Þema stefnulýsingarinnar eru 

frjálslyndi og frjálshyggja með blöndu af almennri íhaldssemi. Algeng þrástef eru: frelsi 

einstaklingsins, valfrelsi, einkavæðing og einföldun (Sjálfstæðisflokkurinn G., 2015).    

Píratar 

Eitt af áhyggjuefnum í byrjun þessa verkefnis stafaði af gagnrýni pólitískra andstæðinga Pírata á 

stefnu þeirra, eða öllu heldur stefnuleysi. Hins vegar kemur í ljós við skoðun á vefsíðu þeirra að 

þeir hafa vissulega stefnuskrá þótt uppbygging hennar sé í sumu ólík stefnuskrám hinna flokkanna.  

Stefnuskrá Pírata er samsett af tveimur hlutum, annars vegar  6 liða grunnstefnu Pírata og hins 

vegar ályktunum sem samþykktar hafa verið af meðlimum í gegnum opið kosningakerfi. Með þessu 

fæst nokkuð viðamikil stefnulýsing sem nær inná helstu málaflokka. Sérstaklega er skemmtilegt 

að geta skoðað þær umræður sem áttu sér stað áður en ályktanir voru samþykktar og gaman að sjá 

hve siðaðar þær umræður voru þegar um ágreining var að ræða. Af þessu leiðir að hugmyndin um 

beint lýðræði er gegnumgangandi þema í allri stefnuskrá flokksins. Algeng þrástef eru frelsi, 

gagnsæi, lýðræði og jafnrétti (Píratar, án dags.).  

Sundurliðuð greining stefnulýsinga eftir málaflokkum 

Efnahagsmál 

 Eignarhald auðlinda 

Varðandi eignarhald auðlinda er afstaða Vinstri grænna skýr. Auðlindir Íslands eru 

þjóðareign sem þeim sem nýta þær ber að greiða fyrir og sem ríkið á að vernda gegn 

rányrkju. Kvótinn skuli innkallaður (Vinstri Græn, 2009).  
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Hér eru Samfylkingarmenn að mestu sammála VG og í raun einungis munur á útfærslum 

hvernig flokkarnir vilja framkvæma þennan vilja þeirra (Samfylkingin F., 2013).  

Björt framtíð vill að auðlindir skapi tekjur fyrir ríkissjóð og að þær auðlindir sem ekki eru 

í einkaeign séu áfram í þjóðareign. Þetta í sjálfu sér svarar ekki hver afstaða þeirra sé til 

eignarhalds í kvótamálunum né til auðlindargjalds á kvóta (Björt framtíð, 2013).  

Framsókn segir auðlindirnar vera sameign þjóðarinnar sem greiða eigi fyrir sanngjarna 

leigu (Framsóknarflokkurinn, 2015).  

Sjálfstæðismenn segja að þeir sem nýti auðlindir í eigu ríkisins eigi að greiða fyrir 

sanngjarnt gjald sem ekki hamli uppbyggingu í greininni. Þeir segja ennfremur að 

nýtingarétturinn sé best geymdur í höndum einkaaðila og að ráðstöfun slíkra nýtinga 

réttinda eigi að vera gegnsæ. Það sem þeir hins vegar nefna ekki er hvaða auðlindir teljist í 

ríkiseign og hvergi er minnst á kvóta (Sjálfstæðisflokkurinn D., 2015).  

Píratar vilja að auðlindaákvæði verði sett í nýja stjórnarskrá þar sem auðlindir landsins séu 

festar sem sameign þjóðarinnar og að eignaréttur framseljist ekki með veitingu nýtingarétts. 

Aflaheimildir séu boðnar upp af ríkinu á opnum markaði og allt ferlið sé opinbert og 

gegnsætt (Píratar, án dags.). 

Hér enda VG, Samfylking og Píratar lengst til vinstri með -2,5. Björt framtíð fær miðgildið 

núll, Framsókn 1 og Sjálfstæðismenn sitja lengst til hægri með 2. 

 Atvinnustefna 

Atvinnustefna Vinstri grænna einkennist af hugmyndum um byggðastefnu sem inniheldur 

dreifingu á ríkisstofnunum, uppbyggingu upplýsingaiðnaðar, stuðning við smáfyrirtæki, 

grænan iðnað, bætt kjör, styttri vinnutíma og aukna menntun fagstétta(Vinstri Græn, 2009; 

Vinstri Græn, án dags.). 
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Samfylking er sammála VG um grænan iðnað, aukna fagmenntun og smærri fyrirtæki, þeir 

sjá tækifæri í ferðamannaiðnaðinum og upplýsingaiðnaði. Aðaláhersla Samfylkingar liggur 

þó í opnum markaða og inngöngu í ESB þvert á skoðun VG (Samfylkingin A., 2012).  

Hér er Björt framtíð nokkuð samhljóma Samfylkingu en þeir vilja millistóran og lítinn 

iðnað, opna markaði, ESB aðild, grænan iðnað, og fjölbreytt nám (Björt framtíð, 2013). 

Framsókn leggur áherslu á lítil og meðalstór fyrirtæki og einföldun skattkerfisins í 

atvinnustefnu sinni. Þeir vilja styrkja innlendan iðnað og stuðla að aukinni 

millilandaverslun en taka þó fram að einhliða afnám tolla komi ekki til greina. Framsókn 

vill aukna fagmenntun og vinna að því að auka framleiðni. Þeir aðhyllast tollvernd í 

landbúnaði og ábyrga fiskveiði og vilja styrkja nýsköpun, sérstaklega í grænum iðnaði og 

þar sem hráefni eru fullunnin (Framsóknarflokkurinn, 2015).  

Sjálfstæðismenn vilja vinna að stöðugu atvinnulífi með lækkun skatta, þar á meðal 

tryggingagjald á fyrirtæki. Önnur stef í atvinnustefnu þeirra eru sjálfbær og hagkvæm 

nýting auðlinda og stöðug dreifing raforku um allt land. Þeir vilja meiri fagmenntun og 

auka framleiðni og styðja við nýsköpun í gegnum samkeppnissjóði. Sjálfstæðismenn sjá 

mikla sóknarmöguleika í samstarfi landbúnaðar, orkugeirans og nýsköpunar með einföldun 

skattkerfisins og lækkun skatta. Sama má segja um ferðamannaiðnaðinn en þar vilja þeir 

helst fella úr gildi hamlandi reglur sem fyrri stjórn setti á. Önnur atriði sem eru nefnd eru 

orkuiðnaður,  verslun og skógrækt og í öllum tilfellum nefna þeir einkavæðingu og minni 

aðkomu ríkisins sem aðferð til að stuðla að samkeppnishæfni og hagkvæmni. Sjávarútvegur 

er Sjálfstæðismönnum hugleikinn en þar vilja þeir tryggja stöðugleika og samkeppnishæfni 

og segja að: „Grundvöllur arðsemi sjávarútvegs mun byggja á samþættingu veiða, vinnslu 

og markaðar. Góðar samgöngur innanlands og milli landa eru forsenda þess að tryggja 

gæði og afhendingaröryggi sjávarafurða.“ (Sjálfstæðisflokkurinn B., 2015).  
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Píratar vilja leggja áherslu á minni fyrirtæki og millistór. Þeir hafa sérstakan áhuga á þróun 

internet hagkerfis og sjá fyrir sér mikla möguleika í sérhæfingu Íslands í þeim geira. Þeir 

eru sammála VG um að stytta þurfi vinnutíma án kjaraskerðingar fyrir launamenn og vilja 

afnema launaleynd með það í huga að vinna gegn launamisrétti (Píratar, án dags.). 

Aftur set endar VG lengst til vinstri með -2,5 í einkunn, þar næst koma Samfylking,Björt 

framtíð og Píratar með -1 hver. Framsókn situr á miðjunni með 0 og Sjálfstæðisflokkurinn 

fær 2,5. 

 Umhverfismál 

Umhverfisvernd er málefni sem fer mikið fyrir í öllum flokkum stefnulýsingar VG.  

Hér er áherslan á að draga úr kolefnalosun undir slagorðinu „kolefnalaust Ísland 2050“. 

Heildarstefnan inniheldur aukna áherslu á smáiðnað frekar en stóriðju, skattaívilnanir, 

græna orku, sjálfbæra nýtingu auðlinda og friðun svæða.   (Vinstri Græn, 2009; Vinstri 

Græn, án dags.; Vinstri Græn, án dags.). 

Aftur eru Samfylking mun ítarlegri í upplistun þeirra vandamála sem liggja fyrir, stefnan er 

þó að mestu samhljóma stefnu VG. Samfylking vill draga úr kolefnalosun, aukna áherslu á 

græna orku, sjálfbæra nýtingu auðlinda og smærri iðnaðareiningar (Samfylkingin G., 

2013). Hér leggur Björt framtíð áherslu á það að minnka sóun með aukinni notkun á grænni 

orku og minni áherslu á stóriðnað (Björt framtíð, 2013).  

Framsókn vill fylgja þeirri aðgerðaráætlun sem er í gildi til að draga úr kolefnislosun, 

ennfremur vilja þeir ábyrga nýtingu auðlinda, stuðla að auknu vægi endurvinnslu, aukinn 

kraft í skógrækt og upptöku grænnar orku þar sem það er hægt (Framsóknarflokkurinn, 

2015).  

Hér leggja Sjálfstæðismenn áherslu á sjálfbæra og hagkvæma nýtingu auðlinda, notkun á 

grænni orku þar sem það er hagkvæmt, verndun náttúrunnar gegn ágangi ferðamanna með 
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aðgangsgjaldi sem nýtt sé í uppbyggingu á hverjum stað og skógrækt. Fylgt sé í hvívetna 

gildandi rammaáætlun (Sjálfstæðisflokkurinn C., 2015).  

Píratar vilja fylgja megingildum sjálfbærar þróunar, þeir leggja áherslu á minni fyrirtæki 

frekar en stóriðnað, vilja að ríkið beiti ívilnunum til að stuðla að rafbílavæðingu landsins 

og varúðar/greiðslu reglunni sé beitt í ákvörðunartöku stjórnvalda. Almennt sé aðgengi 

almennings tryggð að náttúrunni. Ennfremur vilja Píratar að stofnaður sé þjóðgarður sem 

nær yfir allt miðhálendið (Píratar, án dags.).  

Hér eru VG og Samfylkingu lengst til vinstri með -2,5 , þar næst kemur Framsókn með -1 

og Björt framtíð með 0.  

Píratar voru nokkuð erfiðir í þessum flokk með hugmyndir um inngrip stjórnvalda varðandi 

rafbílavæðingu og stofnun þjóðgarða en um leið tala þeir á svipaðan hátt og 

Sjálfstæðisflokkurinn um sjálfbærni. Að endingu fengu þeir 0,5 og Sjálfstæðismenn 1,5. 

 Verðtrygging 

Í annars ítarlegri stefnuskrá VG er ekkert minnst á verðtrygginguna.  

Samfylking bendir á að með inngöngu í ESB verði verðtrygging óþörf enda sé hún 

fylgifiskur óstöðugrar krónu. Þeir telja að fjölga eigi valkostum í lánastarfsemi og vilja að 

í boði séu bæði verðtryggð og óverðtryggð lán (Samfylkingin H., 2013).  

Björt framtíð vill að sett sé þak á verðbætur verðtryggða lána og að endurskoðað verði 

hvernig vísitalan er reiknuð,  Þrátt fyrir að þetta standi á einum stað þá segja þeir annar 

staðar í stefnulýsingunni að þeir vilji að verðtryggingin verði lögð niður og stefnt sé að 

sambærilegum lánakjörum og í  öðrum Norðurlöndum (Björt framtíð, 2013).  

Framsókn vill afnema verðtrygginguna, þetta sé gert í nokkrum þrepum. Fyrst verði sett 

þak á hækkun lánanna svo verði álits sérfræðinga leitað á hvernig farsælast sé að leggja 
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hana niður og loks sé tryggt að sveiflur á óverðtryggðum lánum lendi ekki alfarið á 

neytendum (Framsóknarflokkurinn, 2013).  

Sjálfstæðisflokkurinn vill leita eftir áliti sérfræðinga um hvernig leggja megi niður 

verðtrygginguna en tekur þó fram að í því felist engin afstaða til þess hvort það væri rétt 

eða ekki að framkvæma það (Sjálfstæðisflokkurinn A., 2015).  

Píratar vilja að gengið sé úr skugga um hvort verðtrygging standist lög og styðja skuldara í 

því að sækja rétt sinn. Þeir vilja lögleiða svo kölluð lyklalög sem leyfi skuldurum að 

framselja fasteignir til lánafyrirtækja án þess að það kalli á gjaldþrot. „Fólk almennt skal 

ekki gert gjaldþrota vegna bankahruns sem lánveitandi þeirra orsakaði.“ (Píratar, án 

dags.). 

Hér er afstaða flokkanna öðruvísi en búist var við. VG fær 0 en þeir nefna verðtryggingu 

ekkert, Samfylking vill halda möguleikanum á verðtryggingu opnum og fær 1,5 , 

Sjálfstæðisflokkurinn fær 0,5 en þeir vilja endurskoða verðtryggingu en viðurkenna þó ekki 

að hún sé röng. Framsókn með -2 og Björt framtíð með -1,5 eru lengst til vinstri hér og 

Píratar með -0,5.   

 Skattastefna 

Skattastefna Vinstri grænna að þeirra sögn, ýtir undir jöfnuð með hærri sköttum á iðnað og 

tekjuhærri og endurúthlutun ríkisins til tekjulægri. Hún styður við aukna atvinnu með 

ívilnunum til smáiðnaðar og styrkir náttúruvernd með lægri sköttum á græna orku(Vinstri 

Græn, 2009; Vinstri Græn, án dags.; Vinstri Græn, án dags.). 

Samfylkingarmenn vilja líka skattakerfi sem stuðli að notkun grænnar orku og betri nýtingu 

auðlinda. Þeir leggja svipaða áherslu og VG á jöfnuð og hlutverki ríkisins við endurúthlutun 

þjóðartekna. Ítarleg útlistun hugmynda þeirra ber mikinn keim af miðstýringu.  
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Þó virka þeir mýkri en VG og draga þeir heldur úr með því að segja skatta ekki mega virka 

hamlandi á fyrirtæki né draga úr samkeppnishæfni íslenskra fyrirtækja (Samfylkingin H., 

2013).  

Björt framtíð vill einfalda skattkerfið og minnka umsvif ríkisins (Björt framtíð, 2013). 

Helstu áhersluatriði Framsóknar í skattamálum eru afnám gjaldeyrishafta og einföldun á 

skattkerfinu. Þeir vilja hækka persónuafslátt en fara varlega í breytingar á virðisaukaskatti, 

lækka tryggingargjald og tekjuskatt fyrirtækja (Framsóknarflokkurinn, 2015).  

Sjálfstæðisflokkurinn segir skattkerfið ekki eiga vera verkfæri til að auka jöfnuð. Almennt 

séð vilja þeir lækka skatta bæði á einstaklinga og fyrirtæki. Gjaldeyrishöftin verða að fara 

að þeirra mati og fella þarf niður flesta tolla og virðisaukaskatt (sjálfstæðisflokkurinn A., 

2015).  

Píratar vilja fella niður reglur um lágmarksútsvar svo sveitafélög geti lækkað útsvar 

borgara. Þeir vilja að hluti skatta fyrirtækja renni til þess sveitafélags sem þau starfa í, að 

bókhald ríkissjóðs og ríkisstofnana sé opið og aðgengilegt á rafrænu formi og hægt sé að 

sundurgreina gögnin. Öll álagning skatta sé á þann hátt að skatturinn sé bæði sýnilegur og 

greiðendum skiljanlegur (Píratar, án dags.).  

VG er enn lengst til vinstri með -2,5 , Samfylking fylkir þeim fast með -2. Píratar með 0 og 

Framsókn með 0,5 sitja á miðjunni og þar næstir eru Björt framtíð með 1. 

Sjálfstæðisflokkurinn er svo aftur lengst til hægri með 2,5. 
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Samfélagsmál 

 Heilbrigðismál 

Þegar kemur að heilbrigðismálum vilja Vinstri grænir kerfi sem er rekið af hinu opinbera 

og kostað af skattfé. Innifalið í þessu sé fyrir utan almenna læknisþjónustu, öll 

sérfræðiþjónusta svo sem tannlækningar og geðlækningar. Þeir eru alfarið á móti 

einkavæðingu og aukagjöldum hvers konar. Vinstri græn vilja styrkja heilsugæslu á 

landsbyggðinni enda sé brýnt að tryggja jafnræði í aðgengi að heilbrigðiskerfinu. Enn 

fremur leggja þeir mikla áherslu á forvarnir og eftirfylgni (Vinstri græn, án dags.).  

Hér sjá Samfylkingarmenn fyrir sér miðstýrt og samhæft kerfi þar sem heilsugæslan tryggir 

aðgengi að grunnþjónustu á landsbyggðinni en stærri sjúkrahús á þéttbýlisstöðum sjái um 

sérfræðiþjónustu. Tannlækningar séu fríar að 18 ára aldri og hámark sé á kostnaði heimila 

vegna veikinda. Þjónusta við geðsjúka, aldraða og öryrkja sé á vegum sveitarfélaganna. 

Samfylking er sammála VG um að málefnið skuli vera í höndum hins opinbera og hafnar 

einkavæðingu nokkurs hluta velferðakerfisins (Samfylkingin I, 2013).  

Um þetta segir Björt framtíð: Það þarf t.d. að efla alhliða heilsugæslu um land allt, fjölga 

hjúkrunarrýmum og byggja hagkvæmari Landspítala. Þannig nýtum við hæfileika fólks, 

vinnu og opinbert fé betur.“  Að öðru leyti tala þeir mest um samhæfingu og forvarnir í 

þeim tilgangi að lágmarka sóun (Björt framtíð, 2013).  

Í þessum málaflokki líkist stefna Framsóknar töluvert stefnu Samfylkingar. Efla skuli 

heilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni, reisa nýtt þjóðarsjúkrahús í Reykjavík og reka annað 

á Akureyri. Jafnt aðgengi óháð búsetu sé tryggt, tannlækningar séu fríar fram að 18 ára aldri 

og samvinna stofnanna sé efld. Forvarnir séu í fyrirrúmi og unnið áfram að því að lágmarka 

kostnað sjúklinga (Framsóknarflokkurinn, 2015).   
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Sjálfstæðismenn vilja efla heilbrigðiskerfið með ítarlegri heilbrigðisáætlun þar sem 

skipulag, fjárfestingar, fjármögnun, greiðsluþátttaka almennings og menntun starfsmanna 

sé skoðuð. Takmarkið sé að tryggja landsmönnum bestu heilbrigðisþjónustu sem völ sé á 

og standa vörð um valfrelsi einstaklingsins. Þeir vilja öfluga heilsugæslu á landsbyggðinni, 

sérstaklega fæðingaþjónustu og vilja í því ljósi bjóða heilsugæsluna út. Sjálfstæðismenn 

telja brýnt að þróa fjarheilbrigðisþjónustu, sjúkrahótel og heimaþjónustu. Ennfremur vilja 

þeir tryggja að sjúkraflug sé ávalt til reiðu. Efla þurfi forvarnir, sérstaklega í 

geðheilbrigðismálum. Sjálfstæðismenn vilja byggja nýjan Landspítala og lækka 

lyfjakostnað sjúklinga (Sjálfstæðisflokkurinn E., 2015).  

Píratar vilja að allir hafi jafnt aðgengi að heilbrigðiskerfinu, hlúa skuli betur að fötluðum, 

geðfötluðum og fíklum og þróa skuli fleiri úrræði fyrir þessa hópa. Efla þarf núverandi 

þjónustu enda gangi ekki að vísa sjúkum frá. Efla skuli endurhæfingu og fræðslu og betri 

ráðgjafaþjónusta fyrir aðstandendur verði í boði. Aukin fjárframlög til heilbrigðisstofnanna 

sé fjármögnuð með samsvarandi lækkun á framlögum til þjóðkirkjunnar. Píratar styðja 

áform um byggingu nýs Landspítala og vilja sérfræðiráðgjöf varðandi staðsetningu hans. 

„Þegar mat á einstökum staðsetningum liggur fyrir verði landsmönnum falið að velja milli 

þeirra bestu í vandaðri viðhorfskönnun eða þjóðaratkvæðagreiðslu.“ (Píratar, án dags.) 

Hér eru VG og Samfylking saman lengst til vinstri með -2,5 , Framsókn fylgir þeim með  

-2 og næstir eru svo Píratar með -1. Björt framtíð fær 0 og Sjálfstæðisflokkurinn fær sína 

2,5.  

 Velferðarstefna 

Í velferðarstefnu sinni tala Vinstri grænir um fækkun vinnustunda, endurbætt bótakerfi, 

tengingu bóta og lífeyris við lágmarkslaun og að fullgilda skuli samning Sameinuðu 

Þjóðanna um réttindi fatlaðra (Vinstri græn, án dags.).  
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Í velferðarstefnu sinni talar Samfylking um norrænt velferðarkerfi sem byggi á réttlátri 

skattheimtu og tryggi jafnt aðgengi óháð búsetu og efnahag. Þeir vilja samhæfa 

velferðarkerfið og færa það undir eina hönd. Samfylking segir að tryggja verði öllum 

lágmarksframfærslu og vernda hag barna og fjölskyldna þeirra. Og þeir eru sammála VG 

um að fullgilda skuli samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðra (Samfylkingin I, 

2013).  

Hér segir stefnulýsing Bjartrar framtíðar stutt og laggott að opna eigi fyrir fjölbreytni í 

velferðarkerfinu og vísa þeir til skandínavískra fyrirmynda (Björt framtíð, 2013).  

Framsókn talar fyrir jöfnu aðgengi að velferðarkerfinu, lögleiðingu á lágmarksþaki á 

fæðingarstyrk til fólks utan vinnumarkaðs, aukna samvinnu stofnanna, forvarnir og 

tengingu lífeyris við lágmarkslaun (Framsóknarflokkurinn, 2015)   

Sjálfstæðisflokkurinn telur að endurskoða þurfi almannatryggingakerfið í heild: 

„Nauðsynlegt er að endurskoða bætur almannatrygginga í heild sinni út frá þeirri 

grunnforsendu að öllum séu tryggðar lágmarkstekjur til lífsviðurværis án þess að dregið sé 

úr hvatanum til sjálfsbjargar og möguleikum einstaklingsins til að bæta kjör sín.“ 

Sjálfstæðismenn vilja efla sjálfstæði fatlaðra og val þeirra á þjónustu, efla atvinnuþátttöku 

fatlaðra og notendastýrða þjónustu. Þeir leggja mikla áherslu á rýmri reglur um lán og 

nýbyggingar í þeim tilgangi að auðvelda ungu fólki að koma þaki yfir höfuðið 

(Sjálfstæðisflokkurinn E., 2015).  

Píratar vilja skera niður yfirbyggingu og endurskipuleggja velferðarkerfið. Þeir fjármunir 

sem sparist sé veitt í að bæta þjónustu innan kerfisins. Píratar vilja lögleiða 

lágmarksframfærsluviðmið. Einnig vilja þeir bjóða fötluðum,atvinnulausum og öryrkjum 

uppá fjölbreytta kosti þegar kemur að atvinnu, frístunda og menntunarmöguleikum. 

Framfærslukerfið sé einfaldað og hugtakið „bætur“ sé aflagt. Hluti námslána verði styrkur, 
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tryggt sé að öll börn hafi aðgang að frístundastarfi óháð fjárhag og tryggt sé framboð á 

húsnæði sem sé: „í takt við fjárhagsgetu, heilsufar og fjölskyldustærð“ (Píratar, án dags.). 

Hér endar Sjálfstæðisflokkurinn með mínus tölu einungis vegna þeirrar mótsagnar sem felst 

í því að hægri flokkur vilji yfir höfuð velferðarkerfi. Því fá þeir -0,5 en þar sem allir hinir 

flokkarnir tala fyrir velferð heldur Sjálfstæðisflokkurinn stöðu sinni lengst til hægri þrátt 

fyrir mínusinn.  

Lengst til vinstri eru VG og Samfylking með -2,5 , Framsókn er svo með -1,5 og lestina 

reka svo Píratar og Björt framtíð með -1.  

Ástæða þessarar einkunnar hjá Bjartri framtíð er að þrátt fyrir mjög þunna stefnu í þessum 

málaflokk sem hefði átt að gefa þeim miðgildiseinkunn þá vísa þeir til norrænnar velferðar 

sem er í grunninn byggt á jafnaðarstefnu.  

 Jafnréttindi 

Vinstri grænir vilja jafnrétti óháð kyni,kynhneigð, litarhætti eða uppruna með áherslu á 

kvenfrelsi. Jafnrétti og jöfnuð segja þeir vera óaðgreinanlegt og því leggja þeir áherslu á 

efnahagslegt jafnrétti, úrbætur í húsnæðismálum og skoðanafrelsi eru líka áhersluatriði 

(Vinstri Græn, án dags.).  

Samfylking vill einnig jafnrétti óháð kyni,kynhneigð, litarhætti og uppruna. Þeir leggja 

mikla áherslu á kvenréttindi og styðja heilshugar málstað hinsegin fólks (Samfylkingin E., 

2013).  

Björt framtíð vill fullt jafnrétti milli kynja og ólíkra þjóðfélagshópa, þeir vilja útrýma 

launamismun milli kynja, jafna rétt lögheimilis foreldra og umgengis foreldra, og standa 

vörð um athafnafrelsi (Björt framtíð, 2013).  

Framsókn vill leysa mál lögheimilis foreldra og umgengis foreldra með því að leyfa 

tvöfalda skráningu á lögheimili þar sem forsjá er sameiginleg. Þeir tala fyrir jafnrétti óháð 
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kyni, aldri, fötlun, kynhneigð, trú eða stöðu. Framsókn vill eyða launamun milli kynja og 

tryggja jafnrétti til náms (Framsóknarflokkurinn, 2015).  

Sjálfstæðisflokkurinn talar fyrir frelsi einstaklingsins sem hann segir grundvöllinn að 

jafnrétti, flokkurinn vill stuðla að jafnrétti kynjanna enda sé það: „...markmið 

Sjálfstæðisflokksins að stuðla að jafnri stöðu og jöfnum tækifærum einstaklinga óháð 

kynferði, aldri, trú, stöðu eða öðrum aðgreinandi þáttum.“ Hann vill að fólk sé metið að 

verðleikum og að hæfni, ábyrgð, vinnuframlag og frammistaða ráði launum 

(Sjálfstæðisflokkurinn F., 2015).  

Þess má geta að Sjálfstæðisflokkurinn er með mjög ítarlega jafnréttisstefnu á síðu flokksins.  

Píratar berjast fyrir jafnrétti allra: „...þar með talin karlar og konur, börn, aldraðir, 

minnihlutahópar vegna kynhneigðar eða kynvitundar, innflytjendur og fatlaðir“ og hafna 

mismunun „hvort sem er á grundvelli kyns, kynhneigðar, aldurs, trúarbragða, uppruna eða 

[annarra] persónueinkenna.“ Unnið skuli að því að uppræta staðalímyndir og ofbeldi verði 

ekki liðið. Píratar vilja launajafnrétti, að tekið sé hart á kynbundnu ofbeldi, afleggja 

launaleynd og hvetja til upplýstrar umræðu um jafnréttismál (Píratar, án dags.) 

Hér virðist hefðbundinn vinstri málstaður hafa náð fótfestu í öllum flokkum og er það 

spurning hvort jafnrétti sé lengur spurning um vinstri/hægri. Til að hafa sem minnst áhrif á 

heildar niðurstöður fá allir flokkarnir 0.   

 Innflytjendastefna 

Innflytjendastefna Vinstri grænna segir að vel eigi að taka á móti innflytjendum, sérstaklega 

þeim sem eru á flótta frá stríðum og fátækt. Stefnt sé að því að hjálpa innflytjendum að fóta 

sig hér á landi, þeir fái fría íslenskukennslu og tryggt sé að þeim sé ekki mismunað eða 

verði fyrir fordómum (Vinstri græn, án dags.).  
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Samfylking vill taka upp nýja stefnu í innflytjendamálum. Ekki skuli vera refsivert fyrir 

hælisleitendur að koma hingað ólöglega. Veitt skuli þeim sem hafa stöðu flóttamanna 

aðgang að LÍN og sjúkratryggingu. íslenskunám sé veitt án endurgjalds til að stuðla að 

samlögun innflytjenda í íslenskt samfélag. Innflytjendur hafa góð áhrif á samfélag okkar 

segja Samfylkingar menn. Þeir vilja að unnið sé sérstaklega að því að minnka brottfall 

nemenda af erlendum uppruna svo önnur kynslóð innflytjenda festist ekki sem annars 

flokks borgarar. Samfylking leggur mikla áherslu á aðgengi innflytjenda að velferðar og 

menntakerfi okkar með samlögun þeirra inn í samfélagið í huga. Í þessum tilgangi verður 

að stórefla upplýsingagjöf til þessa hóps (Samfylkingin B., 2012).  

Björt framtíð vill að tekið sé vel á móti innflytjendum og þeirra málefnum sinnt af stakri 

prýði (Björt framtíð, 2013).  

Í stefnuskrá Framsóknar segir:  

„Framsóknarflokkurinn vill stuðla að samfélagi þar sem allir geta verið virkir þátttakendur 

og hafi jöfn réttindi óháð þjóðerni og uppruna.“ Í þessu skyni vilja þeir efla upplýsingagjöf 

til þessa hóps, að menntakerfið vinni að alögun barna af erlendum uppruna, að fullorðnir 

innflytjendur eigi greiðan aðgang að námi í íslensku og fræðslu um íslenskt þjóðfélag og 

að menntun innflytjenda sé viðurkennd. Afgreiðslu mála hælisleitenda sé flýtt og að Ísland 

sýni áfram ábyrgð í samfélagi þjóðanna með því að taka á móti flóttamönnum 

(Framsóknarflokkurinn, 2015).  

Sjálfstæðismenn telja það sjálfsagt að taka á móti flóttamönnum. Þeir vilja að kerfið leiði 

til tækifæra fyrir innflytjendur til sjálfsbjargar og að menntun þeirra sé metin að verðleikum. 

Flokkurinn vill rýmka reglur um veitingu starfsleyfa og að mannúð ráði för 

(Sjálfstæðisflokkurinn F., 2015).   
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Píratar vilja veita flóttamönnum atvinnuleyfi, aðgang að læknisþjónustu umfram 

neyðarþjónustu, að hætt sé að misnota Dyflinnarákvæðið til að senda flóttafólk burt. Aldrei 

skuli senda burt flóttamenn á meðan mál þeirra eru í vinnslu (Píratar, án dags.).  

Enginn flokkanna talar gegn innflytjendum, og má helst greina áherslumun í hve langt 

flokkarnir vilja ganga og í orðum eins og „samlögun“ og  „sjálfsbjörg“. Björt framtíð er 

með vægast sagt þunna stefnu og fá því 0. Samfylking og VG fá -2,5 , Píratar -1, Framsókn 

og Sjálfstæðisflokkur fá -0,5. 

 Menntamál 

Um menntamál segja Vinstri grænir að tryggja eigi jafnt aðgengi að námi og styrkja eigi 

framhaldsskóla og iðnnema. Nemendur séu aldir upp í lýðræðislegum anda og þeir 

fræddir um réttindi sín og skyldur. Barist sé gegn brottfalli meðal annars með auknu 

úrvali á styttri námsleiðum og bættu félagslegu umhverfi skóla. Þeir boða einnig 

breytingar á LÍN og vilja að hluti námslána falli niður sem styrkur eftir að námi er lokið 

og lán séu greidd fyrirfram mánaðarlega svo nemendur þurfi ekki að treysta á yfirdrátt. 

Námsframboð sé aukið á landsbyggðinni (Vinstri Græn, án dags.).  

Samfylking vill nám fyrir alla. Þeir vilja menntakerfi sem sé nemendamiðað og gefi öllum 

tækifæri á að virkja hæfileika sína. Takmark Samfylkingarinnar er að minnka hlutfall 

ómenntaðra á Íslandi úr 30% niður í 10% fyrir 2020. Áhersla á jafnréttindi er augljós: 

„Stórefla þarf fræðslu um fordóma og vinna gegn óæskilegum áhrifum staðalímynda á 

bæði stráka og stelpur.“ Og eins og VG leggja þeir mikið uppúr fagmenntun. Þegar 

kemur að námslánum vill Samfylking að hluta lána verði breytt í styrk við útskrift á 

áætlun, hækka frítekjumark námsmanna og miða lánin við lágmarksframfærslu 

(Samfylkingin C., 2012).  
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Björt framtíð vill að menntakerfið stuðli að fjölbreytni á atvinnumarkaðinum. Tekið sé á 

brottfalli úr skólum með því að auka möguleika nemenda varðandi lengd náms og fleiri 

námsleiðum. Kennsluaðferðir og kennslugögn séu í stöðugri þróun í takt við nýja tíma og 

skólar vakandi fyrir nýjum áherslum. Námslán eiga að nægja fyrir námi hérlendis eða 

erlendis (Björt framtíð, 2013).  

Menntakerfið er að sögn Framsóknar ein af grunnstoðum samfélagsins. Þeir vilja að 

yfirvöld viðurkenni sérkenni hvers skólastigs og að stefnt sé að virkri samvinnu milli 

þeirra.  Framsóknarflokkurinn vill að nemendur njóti fulls jafnréttis til náms, m.a. óháð 

fötlun, getu,búsetu, kyns eða uppruna. Þeir vilja snemmtæka íhlutun hjá börnum með 

vanda, fjölbreytni í skólagerðum, sí/endurmenntun kennara, hvetja nemendur til náms 

erlendis og fá erlenda kennara hingað til lands. Þeir vilja endurskoða lánakerfi LÍN, 

hækka frítekjumark og endurskoða framfærslukostnað í samræmi við almenn laun. 

Framsókn leggur mikla áherslu á fagnám og vill styrkja iðnskólana sérstaklega. Framsókn 

leggur einnig mikla áherslu á endurmennt fullorðinna (Framsóknarflokkurinn, 2015). 

Sjálfstæðisflokkurinn leggur mikla áherslu á menntamál, meðal þeirra mála sem þeir vilja 

vinna að eru: að minnka brottfall, að sporna gegn samþjöppun náms á 

höfuðborgarsvæðinu, að færa ökunám undir framhaldsskóla, bjóða út útgáfu námsefnis, 

stytta námstíma, afnema mætingaskyldu, tryggja börnum leikskólapláss, standa vörð um 

skyldur sveitafélaga til að útvega tónlistarnám og gera skólastjórnendum kleift að semja 

við kennara á einstaklingsgrundvelli. Ennfremur vilja þeir skoða hvort starfsemi LÍN eigi 

betur heima hjá fjármálafyrirtækjum og afnema frítekjumarkið (Sjálfstæðisflokkurinn F., 

2015).  

Athyglisvert er að Sjálfstæðismenn nefna hvergi jafnan aðgang að menntakerfinu.  
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„Píratar vilja verkefnamiðaðra, lýðræðislegra, samfélagsmiðaðra og fjölbreyttara 

skólaumhverfi.“ Í menntastefnu sinni leggja Píratar áherslu á: að samfélag og skólakerfið 

sé samstíga frá leikskóla til háskóla, að kynfræðsla sem vinni gegn staðalmyndum og 

fordómum sé lögbundin. Notaður sé frjáls hugbúnaður og unnið sé að því að hér 

sé:„verkefnamiðaðra, lýðræðislegra, samfélagsmiðaðra og fjölbreyttara skólaumhverfi.“  

Þess utan vilja Píratar að tekin sé upp svokölluð finnska leiðin í skólamálum (Píratar, án 

dags.). 

Hér endar VG og Samfylking með -2,5 , Framsókn 0,5 og Sjálfstæðisflokkurinn 2.  

Píratar og Björt framtíð fá báðir 1 í þessum flokk. 

Utanríkisstefna 

 ESB 

Vinstri grænir eru alfarið á móti aðild að ESB þar sem slíkt feli í sér afsal fullveldis Íslands, 

þó eru þeir ekki mótfallnir samningum og samvinnu við ESB (Vinstri Græn, án dags.).  

Hér er augljós munur á Samfylkingunni og VG enda var mikið ósætti milli flokkanna um 

utanríkisstefnuna í síðasta samstarfi þeirra. Samfylkingin er ekki bara hlynnt aðild að ESB 

heldur er hún ein af aðalbarráttuefni hennar, enda telja þeir óteljandi rök með slíkri aðild 

(Samfylkingin D., 2012).  

Björt framtíð vill klára samninga við ESB og leggja þann samning fyrir þjóðina. Við lestur 

stefnulýsingarinnar er ljóst að Björt framtíð er hlynnt inngöngu í ESB og upptöku evru 

(Björt framtíð, 2013).   

„Samstarf okkar við nágranna okkar er sérstaklega mikilvægt“ segja Framsóknarmenn. 

Staða Íslands utan ríkjabandalaga opnar mikla möguleika að þeirra mati. Framsókn er 

andvíg inngöngu í ESB enda veiti EES samningarnir Íslandi aðgang að vestrænum 
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mörkuðum án slíkrar aðildar. Stefnt skuli að því að fjölga fríverslunarsamningum með það 

í huga að auka aðgang Íslands að mörkuðum, sérstaklega í fylkjum Norður-Ameríku 

(Framsóknarflokkurinn, 2015).  

Hér má segja að Sjálfstæðismenn séu algerlega sammála Framsókn, þó með þeirri 

undartekningu að þeir taka fram að ef ekki gangi að losa fjármagnshöftin skuli skoða 

upptöku annars gjaldmiðils (Sjálfstæðisflokkurinn B., 2015).  

Píratar telja það ekki hlutverk stjórnmálaflokka að taka afstöðu með eða á móti inngöngu í 

ESB. Slíkt sé háð vilja þjóðarinnar og eigi að fara skilyrðislaust í þjóðaratkvæðagreiðslu 

enda megi Ísland ekki ganga þar inn án hennar. Þar fyrir utan eru Píratar með nokkur 

skilyrði sem þeir vilja uppfyllt áður en til aðildar getur komið, Íslenska verði eitt af 

opinberum málum ESB og Ísland sé undanþegið frá lögum um gagnageymd og reglugerð 

um fullnustu  ó-áskoraðra krafna. Píratar telja að ef ekki verði af aðild að ESB verði að 

endurskoða EES samninginn þar sem hann íþyngi sjálfsákvörðunarrétti Íslands (Píratar, án 

dags.).  

VG, Framsókn og Sjálfstæðismenn fá allir -2,5 hér, Björt framtíð og Samfylking 2,5 og 

Píratar 0.  

 Staða Íslands í alþjóðasamfélagi 

Vinstri grænir telja að Ísland í alþjóðasamfélagi eigi að vera land sem vinnur að jöfnuði 

milli landa, standi gegn stríði,verji mannréttindi og sé framarlega í umhverfismálum. Þetta 

telja þeir Ísland geta með auknu samstarfi við aðrar þjóðir í gegnum Sameinuðu þjóðirnar 

og Norðurlandaráð (Vinstri Græn, án dags.) (Vinstri Græn, án dags.). Þetta taka 

Samfylkingarmenn undir og sjá Ísland fyrir sér í nánu samstarfi við umheiminn í málefnum 

mannréttinda, umhverfisverndar, og jafnaðar. Í þessu samhengi telja þeir mikilvægt að veita 
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þróunarlöndum aðgengi að vestrænum mörkuðum með afnámi tolla og inngöngu Íslands í 

ESB (Samfylkingin D., 2012).  

Björt framtíð vill að Ísland vinni að mannréttindum á alþjóðavettvangi og sé öðrum þjóðum 

fyrirmynd (Björt framtíð, 2013).  

Framsókn vill að Ísland sé öflugt í samstarfi þjóða í þeirri viðleitni að alþjóðalög og 

samningar séu virt enda sé það mikilvægt fyrir litlar eyþjóðir.  Ísland séu öðrum þjóðum 

fyrirmynd þegar kemur að mannréttindum og miðli þeirri miklu þekkingu í sjálfbærum 

sjávarútvegi, jarðhita, jafnrétti og landgræðslu sem þjóðin býr yfir (Framsóknarflokkurinn, 

2015). Sjálfstæðisflokkurinn vill að Ísland vinni með öðrum þjóðum að því að berjast gegn 

hungri, fátækt og sjúkdómum. Unnið sé að því að fækka gereyðingarvopnum 

(Sjálfstæðisflokkurinn G., 2015).   

Um þennan málaflokk fjallar stefnuskrá Pírata ekki. 

Hér er VG gefið -2,5, Samfylkingu -2, Bjartri Framtíð -0,5 og Pírötum 0. Framsókn og 

Sjálfstæðisflokkurinn fá svo 1 hvor. 

 Mannúðarmál 

Vinstri græn vilja að Ísland stórauki framlög til mannúðarmála en þar sé Ísland í hópi þeirra 

þjóða sem minnst leggi af mörkum. Framlög til mannúðarmála verði að minnsta kosti 0,7% 

af vergri þjóðarframleiðslu hið fyrsta (Vinstri Græn, án dags.).  

Hér er Samfylkingin fyllilega sammála VG og miðar einnig við 0,7% af þjóðarframleiðslu 

(Samfylkingin D., 2012).  

Björt framtíð vill að Íslendingar leggi sitt af mörkum með þátttöku í þróunarstörfum og 

hjálparstarfi (Björt framtíð, 2013).  
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Um þetta segja Framsóknarmenn: „Unnið verði að því að framlög Íslands til 

þróunarsamvinnu endurspegli markmið Sameinuðu þjóðanna.“ (Framsóknarflokkurinn, 

2015).  

Sjálfstæðisflokkurinn vill auka framlög til aðstoðar flóttamönnum og opna aðgang fátækra 

ríkja að vestrænum mörkuðum (Sjálfstæðisflokkurinn G., 2015).   

Þennan flokk er ekki minnst á í stefnulýsingu Pírata. 

Píratar, Framsókn og Björt framtíð fá hér 0 fyrir annað hvort þunna stefnu eða enga. VG og 

Samfylking fá -2,5 og að lokum fá Sjálfstæðismenn 1. 

 Viðskiptafrelsi 

Þegar kemur að viðskiptafrelsi segja Vinstri græn að markaðsvæðing í heiminum síðustu 

áratugi hafi leitt af sér samþjöppun valds, og ógn við náttúruna. Viðskiptasamningar skuli 

verja rétt verkamanna og stuðla að jöfnuði. Ísland vinni með öðrum þjóðum að því að loka 

skattaskjólum (Vinstri Græn, án dags.).  

Samfylking hinsvegar vill opna markaði, afnema tolla og afnema gjaldeyrishöftin um leið 

og Ísland vinni með öðrum þjóðum að hertu eftirliti (Samfylkingin D., 2012).  

Þegar haft er í huga að Björt framtíð vill opnun markaða, inngöngu í ESB, upptöku evru og 

minni ríkisumsvif, er sennilega óhætt að segja að þeir aðhyllist viðskiptafrelsi. Þetta er svo 

stutt með því að þeir vilja iðnað miðaðan við útflutning og greiðka fyrir innflutningi á 

búvörum og gefa athafnafrelsi mikið vægi (Björt framtíð, 2013).  

Framsókn aðhyllist verndarstefnu í formi tolla og vilja auka aðgengi útflutningsgreinanna 

að mörkuðum með fríverslunarsamningum og aðild Íslendinga að EES samningunum. 

Framsókn hefur trú á blönduðu hagkerfi þar sem einkaeign og ríkiseign vinni saman að 

stöðugleika (Framsóknarflokkurinn, 2015).  
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Viðskiptafrelsi er í innsta kjarna stefnu Sjálfstæðismanna, þeir vilja opna markaði, frjálst 

flæði fjármagns, fríverslunarsamninga við sem flest ríki og viðnám gegn hamlandi reglum 

ESB (Sjálfstæðisflokkurinn A., 2015).  

Þennan flokk er ekki minnst á í stefnulýsingu Pírata. 

Hér fær VG -2,5 , Píratar fá 0, Framsókn og Samfylking 1,5 og loks Sjálfstæðisflokkurinn 

2,5. 

 NATO 

Ísland er herlaust land og á ekkert erindi í  hernaðarbandalög eins og NATO segja Vinstri 

græn, og vilja því að Ísland gangi úr því. Ennfremur á Ísland að lýsa sig friðlýst og banna 

öll hernaðarumsvif innan landhelgi þess (Vinstri Græn, án dags.).  

Samfylking telur Ísland geta unnið að friðsamlegri samvinnu þjóða á milli, afvopnun  og  

útrýmingu  gereyðingarvopna í gegnum aðild að NATO (Samfylkingin D., 2012).  

Björt framtíð nefnir NATO ekkert í sinni stefnuskrá en vill að Ísland vinni að 

friðarumleitunum á alþjóðavettvangi (Björt framtíð, 2013).  

Framsókn telur öryggi Íslands best borgið innan NATO enda væri það barnaskapur að líta 

framhjá ýmsum ógnum í þeim heimi sem við lifum í (Framsóknarflokkurinn, 2015).  

Hag Íslands er best borgið innan NATO segja Sjálfstæðismenn, enda tryggi aðild öryggi 

þjóðarinnar (Sjálfstæðisflokkurinn G., 2015).  

Þennan flokk er ekki minnst á í stefnulýsingu Pírata. 

Hér fá Samfylking,Framsókn og Sjálfstæðismenn 2,5. VG fá -2,5 , Píratar 0 og svo fær 

Björt framtíð 0,5. 
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Stjórnsýsla 

 Stjórnarskráin 

Stjórnarskráin var mikilvægt málefni hjá síðustu stjórn, á fjórum stöðum er minnst á 

stjórnarskrá í stefnulýsingu Vinstri grænna. Þar kemur fram að VG vill klára 

heildarendurskoðun á stjórnarskránni. Atriði sem tiltekin eru sem þar eiga að standa eru 

þjóðareign auðlindanna, og umhverfisvernd. Af þessu má ráða að VG er ekki tilbúin að 

lögleiða tillögu stjórnlagaráðs óbreytta (Vinstri Græn, án dags.).  

Samfylkingin vill ljúka þessu máli sem fyrst. Þeir vilja nýja stjórnarskrá í samræmi við 

úrslit þjóðaratkvæðagreiðslu og með niðurstöður stjórnlagaráðs til grundvallar henni. Í nýju 

stjórnarskránni sé meðal annars eignarhald almennings á auðlindum tryggt og sjálfbær 

nýting þeirra (Samfylkingin E., 2012).  

Björt framtíð vill ítarlega og vel unna endurskoðun á stjórnarskránni sem leiði til nýrrar 

stjórnarskrár á grundvelli tillagna stjórnlagaráðs (Björt framtíð, 2013). 

Framsóknarflokkurinn er hlynntur endurskoðun á stjórnarskrá lýðveldisins en nefnir 

stjórnlagaráðið ekkert í sinni stefnuskrá. Mikilvægir málaflokkar í nýrri stjórnarskrá að mati 

Framsóknar eru til dæmis; auðlindarákvæði, beint lýðræði, persónukjör og Þjóðkirkjan. 

Einnig vilja þeir endurskoða reglur um kjör forseta og kjördæmaskipan 

(Framsóknarflokkurinn, 2015).  

Stjórnarskránni er tileinkaður sérkafli í stefnu Sjálfstæðismanna. Þeir vilja fara varlega í 

breytingar á henni þar sem hún snertir grundvallarréttindi borgaranna. Heildarendurskoðun 

segja þeir að væri til þess fallin að setja réttaröryggi og stöðugleika í uppnám. Þó nefna þeir 

nokkur atriði sem að þeirra mati þarfnast breytinga, það eru atriði sem snerta 

ráðherraábyrgð, stöðu forseta og þjóðaratkvæðisréttinn (Sjálfstæðisflokkurinn H., 2015).  



47 
 

Píratar vilja nýja stjórnarskrá sem sé í öllum atriðum samræmi við frumvarp stjórnlagaráðs 

enda sé vilji þjóðarinnar staðfestur í niðurstöðum þjóðaratkvæðagreiðslunnar (Píratar, án 

dags.).  

Hér er Pírötum gefið -2,5 , Samfylkingu og Bjartri framtíð -2 og VG -1,5. Framsókn fær 

svo 1 og Sjálfstæðisflokkurinn 2,5. 

 Upplýsingastefna 

Upplýsingastefna hefur oft verið í umræðunni síðustu ár, afstaða VG er sú að almenningur 

eigi rétt á aðgengi að upplýsingum sem þá snerta og vilja þeir tryggja það aðgengi, einnig 

segjast þeir vilja opnari stjórnsýslu (Vinstri Græn, án dags.). 

Hér eru Samfylkingarmenn og VG nokkuð samhljóma í efnisatriðum en Samfylking fer 

mun ítarlegra í útlistun á aðferðum til að ná þessu fram (Samfylkingin E., 2012).  

Björt framtíð vill upplýsingafrelsi og gegnsæi. Þeir vilja nýta tækninýjungar til að; setja alla 

þjónustu á einn stað á netinu, innleiða leiðbeiningaskyldu og bæta upplýsingagjöf innan 

stjórnsýslunnar, stórbæta upplýsingagjöf til neytenda og fjárlagagerðin sé gerð gegnsærri 

(Björt framtíð, 2013).   

„Framsóknarflokkurinn hvetur til þess að auka gegnsæi í opinberum fjármálum en einn 

liður í því væri opið bókhald.“ Framsókn nefnir einnig aukið íbúalýðræði í 

sveitastjórnarkosningum og mikilvægi þess að innflytjendum séu kynnt réttindi þeirra og 

skyldur. Ennfremur tala þeir um að eignarhald fyrirtækja með ríkisábyrgð og fjölmiðla sé 

opinbert (Framsóknarflokkurinn, 2015).  

Sjálfstæðisflokkurinn vill að aðgengi að upplýsingum sé frjáls. Þeir eru alfarið á móti 

ritskoðun á netinu óháð innihaldi gagna og vilja meina að það sé hlutverk dómsvalda en 

ekki netveita að taka á brotum þar. Í stefnu flokksins er talað um nauðsyn gagnsæis í 

einkavæðingarferlum og í veitingu nýtingarétts á auðlindum (Sjálfstæðisflokkurinn F., 



48 
 

2015). Þennan málaflokk leggja Píratar mikla áherslu á en í stefnulýsingunni má finna 

ályktanir eins og: „Píratar vilja að almenningur hafi aðgang að öllum þeim upplýsingum 

sem hann þarf til þess að geta tekið upplýstar ákvarðanir og veitt stjórnsýslunni það aðhald 

sem hún þarf. Án gagnsæis er ekki alvöru lýðræði, ekki hægt að taka ákvarðanir um opinber 

fjármál, ekki hægt að koma í veg fyrir spillingu og ekki hægt að krefjast ábyrgðar.“ (Píratar, 

án dags.) 

Píratar vilja algjört upplýsingafrelsi, gagnsæi í stjórnsýslunni og jafnan aðgang að bókhaldi 

og ákvörðunartöku hennar (Píratar, án dags.). 

Hér er Pírötum og Sjálfstæðisflokk gefið 2,5 , Bjartri framtíð 2 og Framsókn 0.  

VG og Samfylking fá svo -1 hvor. 

 Lýðræði 

Lýðræðisstefna VG snýst um sjálfsákvörðunarrétt, athafnafrelsi og jafnt aðgengi að 

ákvörðunartöku. Þeir segjast aðhyllast virkt lýðræði og nefna slembiúrtak sem eina leið til 

að tryggja þáttökurétt almennings í stefnumótun (Vinstri Græn, án dags.).  

Samfylking talar um lýðræði vítt og breitt um alla kafla stefnuskrár þeirra en ekki finnst 

neinn einn kafli undir því heiti. Þó má af lestri textans ráða að lýðræði er þeim mjög ofarlega 

í huga og með svipuðum áherslum og hjá VG og að viðbættri sérstakri áherslu á málefnum 

innflytjenda og „íbúalýðræði“ (Samfylkingin, án dags.).  

Björt framtíð vill vinna að meira vægi beins lýðræðis með atkvæðagreiðslu og þátttöku á 

öðrum stigum áætlanagerðar, í þessum tilgangi vilja þeir beita tækninýjungum (Björt 

framtíð, 2013).  

Framsókn talar um að setja beint lýðræði og persónukjör í stjórnarskrána, þeir vilja 

endurskoða framkvæmd kjörs forseta til þess að forseti njóti óumdeilanlegs trausts 

meirihluta þjóðarinnar. Einnig nefna þeir endurskoðun kjördæmaskipunar með það í huga 
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að jafna vægi atkvæða og að auka skuli íbúalýðræði í sveitastjórnarmálum. Síðast en ekki 

síst vilja Framsóknarmenn efla aðgengi innflytjenda að stjórnmálum 

(Framsóknarflokkurinn, 2015).  

Þennan flokk talar Sjálfstæðisflokkurinn ekkert um. 

Lýðræði er eitt af kjarnamálefnum Pírata en þeir aðhyllast beint lýðræði og borgara lýðræði. 

Þetta sést sennilega best í mótun stefnu þeirra sem fer fram með opnu kosningaferli á síðu 

þeirra (Píratar, án dags.).   

Hér fá Píratar -2,5 og sjálfstæðismenn 0.  Öðrum flokkum er gefið -1,5.  

 Mannréttindi 

Mannréttindi eru mikilvægur málaflokkur og segja VG það vera „Markmið hreyfingarinnar 

er að stuðla að valddreifingu, jöfnuði og sjálfbærni bæði í nærsamfélaginu og á heimsvísu“ 

(Vinstri Græn, án dags.).  

Samfylking er sammála þessu sjónarhorni VG og leggur mikla áherslu á mannréttindi 

jaðarhópa eins og innflytjenda, samkynhneigðra og fanga (Samfylkingin E., 2012).  

Björt framtíð vill verja mannréttindi með því að útrýma kynjamisrétti, innleiða sáttmála 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðra, breyta á lögum um mannanöfn og verja rétt 

hinsegin fólks (Björt framtíð, 2013).  

Stefna Framsóknar er nokkuð lík Samfylkingu í þessum málaflokk þar sem mikil áhersla er 

lögð á stöðu innflytjenda í samfélaginu. Framsókn hafnar hvers konar mismunun í hvaða 

formi sem er (Framsóknarflokkurinn, 2015).  

Sjálfstæðismenn setja frelsi ofar öllu í sinni stefnu og því standa þeir fyrir mannréttindi eins 

og trúfrelsi, jafnrétti, málfrelsi og skoðanafrelsi. Þeir styðja réttindabarráttu 

samkynhneigðra og mannréttindi flóttamanna og hafna mismunum (Sjálfstæðisflokkurinn 

I., 2015).   
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Píratar styðja mannréttindi og hafna mismunun vegna kyns,trúar,uppruna eða annarra 

persónueinkenna. Þeir styðja réttindabarráttu fatlaðra, hinsegin fólks, fanga og flóttamanna 

(Píratar, án dags.).  

Eins og jafnrétti virðast mannréttindi vera þverpólitískt málefni og því fá allir flokkar 0. 

 Refsilöggjöf 

Varðandi refsilöggjöf aðhyllast VG betrunarstefnu, þeir vilja efla námsmöguleika fanga, 

taka harðar á kynbundnu ofbeldi og heimilisofbeldi, endurskoða vímuefnalög með það í 

huga að fjölga úrræðum og berjast gegn mansali (Vinstri græn, án dags.).  

Hér eru VG og Samfylking sammála um flest, helsti munurinn er sá að Samfylking nefnir 

ekki mansal og vímuefni en nefna í staðinn aukin úrræði vegna geðsjúkra afbrotamanna, 

afnám refsinga vegna ólöglegrar komu flóttamanna og innleiðingu sáttamiðlunar í 

einkamálum samkvæmt evrópskri fyrirmynd (Samfylkingin E., 2012).  

Þennan málaflokk nefnir Björt framtíð ekki í sinni stefnuskrá.  

Framsókn vill efla löggæslu til að sporna gegn skipulagðri glæpastarfsemi eins og mansali, 

fíkniefnasölu og hryðjuverkum. Hraða skal úrvinnslu dómsmála og nefna Framsóknarmenn 

þann möguleika að fjölga dómsstigum í því samhengi. Þeir aðhyllast betrunarstefnu líkt og 

hinir flokkarnir og vilja því fjölga öðrum úrræðum en fangelsisvist. Framsókn vill að 

erlendir glæpamenn afpláni sinn dóm í heimalöndum þeirra og vilja því framsals samninga 

við sem flest lönd (Framsóknarflokkurinn, 2015).  

Sjálfstæðismenn vilja að fíkn sé meðhöndluð sem heilbrigðisvandamál en ekki lögbrot, þeir 

vilja sporna við ofbeldi og herða viðbrögð vegna kynferðisbrota. Þeir eru sammála 

Framsókn um þörf á millidómsstigi, vilja efla úrræði vegna andlega vanheila fanga, stytta 

biðtíma dómþola eftir afplánun og skoða möguleika á samfélagslegri þjónustu og rafrænu 

eftirliti sem valkosti til að nýta fangelsin betur (Sjálfstæðisflokkurinn F., 2015).  
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Píratar leggja áherslu á að kynfrelsi sé tryggt. Í þessum tilgangi vilja þeir efla kynfræðslu 

sem form af forvörnum og eyrnamerkja hluta fjárframlaga til löggæslu rannsóknum á 

kynferðisbrotum. Þeir vilja afglæpavæða fíkniefnaneyslu og flokka fíkn sem 

heilbrigðisvandamál. Píratar vilja aðgreina ærumeiðingar, hatursáróður, og brot gegn 

friðhelgi einkalífsins í hegningarlögum og fella niður ákvæði í þeim um meiðyrði enda eigi 

þau heima í einkarétti. Píratar vilja ekki að ungmenni séu vistuð með fullorðnum föngum, 

þeir vilja einnig: „Tryggja skuli rétt allra fanga, sama í hvaða fangelsi þeir eru vistaðir, til 

betrunarúrræða, afþreyingar og þeirra félagslegu úrræða og réttinda sem föngum ber.“ 

Ekki má mismuna föngum án lögmætra, sanngjarnra og málefnalegum ástæðna. Píratar 

aðhyllast betrunarstefnu. þeir leggja mikla áherslu á endurskoðun á höfundarréttinum, þeir 

eru ekki á móti höfundarrétti en telja núverandi lagaumhverfi hamla um of frelsi og 

mannréttindum og séu notuð til að setja hömlur á internetið af stjórnvöldum að ósekju 

(Píratar, án dags.).   

Hér er VG og Samfylkingu gefið -2,5 , Bjartri framtíð 0 og hinum þremur flokkunum 1. 
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Staða flokkanna á hægri/vinstri kvarðanum 

Röðun flokkanna samkvæmt einkunnagjöfinni lýtur þá svona út frá vinstri til hægri:  Vinstri grænir, 

Samfylking, Píratar, Framsókn, Björt framtíð og loks Sjálfstæðisflokkurinn. 

 

Mynd 1: hér sjást samtölur flokkanna. 

Myndin sýnir vel að það eru enn tveir pólar í pólitísku landslagi Íslands, VG og samfylking öðru 

megin og Sjálfstæðismenn hinu megin. Við sjáum einnig að flestir hinna flokkanna staðsetja sig 

öðru hvoru megin við miðju en ekki mjög langt frá henni. 

Vinstri grænir 

Vinstri grænir eru sá flokkur sem er lengst til vinstri af þeim sem voru skoðaðir hér en þeir enduðu 

með samtöluna -39. Þeir eru vinstra megin í öllum málaflokkum, næstir eru þeir miðju í stjórnsýslu 

en þó er Samfylking eini flokkurinn sem er lengra til vinstri þar og munar ekki miklu. 
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Mynd 2: hér sést afstaða Vinstri grænna til málaflokkanna. 

Í efnahagsmálum vilja VG auðlindirnar í þjóðareign og afturkalla kvótann. Þeir aðhyllast ríkiseign 

á fyrirtækjum og vilja minni fyrirtæki og samvinnufélög. VG leggur mikið uppúr byggðastefnu 

sem kallar á inngrip stjórnvalda. Umhverfisvernd er þeim sérstaklega mikilvæg og þeir vilja nota 

skattkerfið til að jafna kjör landsmanna. Þeir nefna verðtrygginguna ekki í sinni stefnu.   

Í samfélagsmálum hafa VG stefnu sem kallar á töluvert ríkisbákn og sýnir nokkra forræðishyggju.  

VG er á móti aðild að ESB og NATO, vilja auka framlög til mannúðarmála og hert eftirlit með 

viðskiptum, Ísland sjá þeir sem boðbera friðar og mannréttinda.  

Í stjórnsýslunni vilja VG endurskoða stjórnarskránna, jafnt aðgengi að upplýsingum, virkt lýðræði, 

leggja töluverða áherslu á mannréttindi og betrunarstefnu í refsilöggjöfinni.  

Samfylking 

Samfylking er vinstri flokkur með norræna sósíaldemókrata sem fyrirmynd.  

Því fylgir að þeir viðurkenna nauðsyn kapítalismans upp að vissu marki, þetta og ólík sjónarmið í 

utanríkisstefnu er það sem aðskilur vinstri flokkana tvo.  
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Það setur Samfylkingu nær miðju en VG svo munar 17,5 punktum. Engu að síður er enginn vafi á 

að heildar útkoman sýnir vinstri flokk en samtala Samfylkingar er -21,5. 

 

Mynd 3: hér sést afstaða Samfylkingar til málaflokkanna. 

Samfylkingin er sammála VG um auðlindirnar, skattastefnu, og umhverfisvernd, en í öðrum hlutum 

efnahagsstefnunnar kemur töluverður munur í ljós milli vinstri flokkanna.  

Samfylking vill opna markaði en sömu áherslur og VG að öðru leyti í atvinnustefnu.  

Samfylking vill leyfa bæði óverðtryggð og verðtryggð lán.  

Í samfélagsmálum  eru Samfylkingarmenn sammála VG  í flestu og er helsti munur á milli 

flokkanna falin í því hvort og þá hve mikið borgarar eigi að taka þátt í sjúkrakostnaði. 

Utanríkisstefnan er annar flokkur sem er mjög frábrugðin milli vinstri flokkanna. Samfylking vill 

ganga í ESB og halda aðild Íslands að NATO, aðhyllist viðskiptafrelsi með litlum takmörkunum 

en er hinsvegar sammála VG um hina tvo flokkana.  

Samfylking vill nýja stjórnarskrá á grundvelli niðurstaðna stjórnlagaráðs og 

þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Þeir eru sammála VG þegar kemur að upplýsingafrelsi, 

lýðræði,mannréttindum og refsilöggjöf. 
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Björt framtíð 

Björt framtíð er svolítið út um allt í þessum niðurstöðum, í sumum málaflokkum halla þeir til vinstri 

en í öðrum til hægri.  

 

Mynd 4: hér sést afstaða Bjartrar framtíðar til málaflokkanna. 

Miðað við samtöluna 1,5 ættu þeir kannski að teljast miðju flokkur en þó er varla hægt að halda 

því fram að þótt tveir öfgar núlli hvorn annan út sértu staddur í miðju. Utanríkisstefnan er sá flokkur 

sem veldur bróðurparti þessa ósamræmis. 

Björt framtíð er frekar óljós í auðlindarmálum, er með álíka atvinnustefnu og Samfylking, vilja 

græna orku og minni iðnað, vilja þak á verðbætur og leggja verðtrygginguna af og minni umsvif 

ríkis í skattamálum.  

Í samfélagsmálum er stefna Bjartrar Framtíðar fremur rýr í heilbrigðismálum, velferð, og 

innflytjendastefnunni, þeir eru nálægt vinstri flokkunum í jafnréttismálum og menntamálum fyrir 

utan það hvort breyta eigi námslánum í styrk.  
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Þeir eru hlynntir aðild að ESB, nefna NATO ekkert, aðhyllast viðskiptafrelsi, eru sammála um 

hugmyndir vinstri flokkanna um ímynd Íslands og eru fremur rýrir þegar kemur að 

mannúðarmálum.  

Björt framtíð aðhyllist gegnsæi og upplýsingafrelsi, , beint lýðræði, leggja áherslu á mannréttindi 

og vilja endurskoða stjórnarskrá á grundvelli niðurstaðna stjórnlagaráðsins. Þeir nefna refsilöggjöf 

ekkert í stefnuskrá sinni.  

Framsókn 

Framsókn sveiflast aðeins milli hægri og vinstri eftir málaflokkum en þó ekki jafn mikið og Björt 

framtíð. Samtala þeirra -2 bendir til miðjuflokks með örlitlum vinstri halla. 

Hér eru það hugmyndir þeirra úr búðum samvinnumanna, áhersla á verndarstefnu og byggðastefna 

þeirra sem ýtir þeim til vinstri. 

 

Mynd 5: hér sést afstaða Framsóknar til málaflokkanna. 

Framsókn er sammála vinstri flokkunum um auðlindirnar, aðhyllast verndarstefnu og blandaða leið 

í atvinnustefnu, eru fremur rýrir í umhverfisvernd, vilja afnema verðtrygginguna en í þrepum þó, 

og vilja lækka skatta en halda í virðisaukaskattinn og nota tolla til verndar innlendum iðnaði.  
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Í samfélagsmálum hallast Framsókn til vinstri og eru nokkuð nálægt samfylkingunni í öllum 

undirflokkunum..  

Framsókn er andvíg aðild að ESB, hlynnt aðild að NATO, sammála vinstri flokkunum um ímynd 

Íslands, rýrir í umfjöllun um framlög til mannúðarmála og aðhyllast verndarstefnu og 

fríverslunarsamninga í milliríkjaviðskiptum.  

Framsókn vill endurskoða stjórnarskránna en nefnir stjórnlagaráðið ekkert, vilja auka gegnsæi og 

aðhyllast upplýsingafrelsi, tala fyrir beinu lýðræði og persónukjöri, eru með líka stefnu og 

Samfylking í mannréttindamálum og hallast til hægri varðandi refsilöggjöf.   

Sjálfstæðisflokkurinn  

Það er enginn vafi á því að Sjálfstæðisflokkurinn er hægri póllinn í íslenskum stjórnmálum. Þeir 

eru ekki bara hægra megin í öllum flokkum heldur lengst til hægri í þeim öllum. Samtala þeirra 23 

er í samræmi við þetta. 

 

Mynd 6: hér sést afstaða Sjálfstæðisflokksins til málaflokkanna. 

Sjálfstæðismenn eru óljósir varðandi auðlindirnar, aðhyllast frjálshyggju í atvinnustefnu, eru rýrir 

í umfjöllun um umhverfisvernd, vilja endurskoða verðtrygginguna en taka ekki afstöðu til hennar 

og hafa mjög hægri sinnaða afstöðu til skatta.  
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Í samfélagsmálum tala Sjálfstæðismenn fyrir einkavæðingu innan heilbrigðis, velferðar, og 

menntakerfunum, þeir styðja jafnrétti og vilja efla réttindi innflytjenda.  

Sjálfstæðisflokkurinn er andvígur inngöngu í ESB, hlynntir aðild að NATO, tala lítið um ímynd 

Íslands eða framlög til mannúðarmála og aðhyllast frjálshyggju í milliríkjaviðskiptum.  

Varðandi stjórnarskránna er Sjálfstæðisflokkurinn sér á parti því þeir hreinlega mótmæla 

endurskoðun hennar.  

Þeir eru alfarið hlynntir upplýsingafrelsi en nefna lýðræði ekki neitt, þeir tala fyrir mannréttindum 

og eru mitt á milli Samfylkingar og Framsókn varðandi refsilöggjöfina.  

Píratar 

Píratar eru vinstra megin við miðju í öllum flokkum nema utanríkisstefnu, en vantar í raun alla 

afstöðu.  Hvort skýrari stefna í þeim málaflokki myndi breyta samtölu þeirra -7 er erfitt að segja. 

Heildar áhrif stefnuskrár þeirra gefur vissulega í ljós nokkur áhrif frjálshyggju sem líklega myndi 

einmitt hafa áhrif í utanríkisstefnunni. Þó er líklegast að það myndi ekki færa þá neitt lengra frá 

miðju. 

 

Mynd 7: hér sést afstaða Pírata til málaflokkanna. 
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Píratar vilja taka upp auðlindar ákvæði stjórnlagaráðs og innkalla kvóta. Þeir vilja svipaða stefnu 

og VG í atvinnumálum, eru einhver staðar á milli Samfylkingar og Framsókn í umhverfismálum, 

vilja kanna lögmæti verðtryggingarinnar og lækka skatta.  

Í samfélagsmálum eru Píratar nær Sjálfstæðismönnum og Framsókn í heilbrigðismálum að því leiti 

að þeir vilja breyta og bæta en tala lítið um kostnað sjúklinga. Þeir eru nær Framsókn varðandi 

innflytjendastefnu og menntamál. Þeir eru hinsvegar sammála vinstri flokkunum um velferðarmál 

og berjast fyrir jafnrétti.  

Utanríkisstefna Pírata er heldur þunn, en Píratar eru hlutlausir varðandi ESB og tala ekkert um 

NATO,framlög til mannúðarmála eða ímynd Íslands og viðskiptafrelsi.  

Píratar vilja taka upp óbreytta niðurstöðu stjórnlaga þingsins sem nýja stjórnarskrá, 

upplýsingafrelsi og gegnsæi er eitt helsta barráttumál pírata, þeir aðhyllast beint lýðræði og standa 

fyrir mannréttindi. Og eru svipaðir og vinstri flokkarnir hvað varðar refsilöggjöfina.  

Niðurstöður 

Eins og fram hefur komið vilja Píratar ekki skilgreina sig sem hægri eða vinstri flokk (Hildur 

Ingólfsdóttir, 2015). Þetta viðhorf mætti túlka á tvo vegu, annars vegar að þeir séu á miðju 

kvarðans, og hins vegar að þeir standi utan hans. Að þeir séu á einhvern hátt algjörlega nýtt 

fyrirbæri með hugmyndafræði sem ekki hafi sést áður.   

Hér er tekin sú afstaða að fyrri möguleikinn sé líklegri. Þótt ýmislegt í stefnu Pírata sé nýlunda í 

stjórnmálum á Íslandi, þá er harla fátt nýtt undir sólinni.   

Samanburður á stefnum flokkanna og greining stefnulýsingar Pírata, sýnir að stefnu Pírata er í 

flestum málaflokkum hægt að tengja hægri eða vinstri hugmyndfræði. 
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 Skortur á stefnu í utanríkismálum verður til þess að Pírötum er gefin miðgildis einkunn í samtals 

átta undirflokkum af 20 Það er því líklegt, eftir því sem stefna Pírata í þessum málum skýrist, að 

þeir muni færast eitthvað til á kvarðanum.  

Heildaráhrif stefnuskrár Pírata benda þó frekar til þess að þeir myndu færast lengra til hægri en 

vinstri þegar haft er í huga að hægt er að greina nokkur áhrif frjálshyggju í heildarstefnu þeirra. 

En af þeim tólf sem lenda öðru hvoru megin á skalanum, er hægt að sjá nokkuð skýran halla til 

vinstri. Í átta undirflokkum lenda Píratar vinstra megin en einungis í fjórum standa þeir hægra 

megin.   

 
Mynd 8: hér sést afstaða Pírata í öllum undirflokkunum. 

Það er í sjálfu sér ekki óvænt að það skuli vera tveir málaflokkar, efnahagsmálin og samfélagsmál 

sem spegla hvernig flokkarnir raðast á hægri/vinstri kvarðann. Enda eru þessir tveir málaflokkar í 

sögulegu ljósi helstu þrætuepli hinna ýmsu kenningasmiða hægri og vinstri hugmyndafræða. 

Eins og sjá má á myndinni hér að neðan mælast allir flokkar utan Pírata og Bjartrar framtíðar, 

vinstri sinnaðri í samfélagsmálum en efnahagsmálunum.  
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Sem er í samræmi við þá staðreynd að eins og í öðrum norrænum ríkjum eru hér bæði velferðar og 

heilbrigðiskerfi í ætt við hugmyndir Sósíaldemókrata. 

 
Mynd 9: hér sést samræmið milli  afstöðu flokkanna í efnahags og samfélagsmálum og  röðun þeirra á hægri/vinstri kvarðanum. 

Þrátt fyrir að stefna Pírata sé í mörgu óljós þá er hægt að segja niðurtöðu þessa verkefnis þá að 

Píratar hafi tekið sér stöðu sem miðjuflokkur með örlitlum vinstri halla og standi jafnfætis 

Framsókn að þessu leyti.  

Rannsóknarspurningarnar sem lagt var upp með voru í fyrsta lagi hvort hægt væri að staðsetja 

Pírata á hægri/vinstri kvarðanum og í öðru lagi hvort sú fullyrðing Pírata að þeir séu hvorki vinstri 

né hægri stæðist skoðun. 

Fyrri rannsóknarspurningunni er þá hægt að svara játandi, það er hægt að staðsetja Pírata á 

hægri/vinstri kvarðanum. Bæði í einstökum málum og heildarstefnu þeirra. 
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Enn fremur er hægt að svara seinni spurningunni á þann veg að með því að staðsetja sig nálægt 

miðju geti Píratar haldið því fram að þeir séu hvorki hægri né vinstri en niðurstöður hér benda þó 

til þess að þeir séu frekar til vinstri en hægri. 

Umræða 

Sú staðreynd að rætur Pírata liggja hjá sænskum „eins máls flokki“ útskýrir að nokkru leyti 

afstöðuleysi þeirra í sumum málefnaflokkum. Seta Pírata á þingi og Gallup kannanir sem benda til 

þess að Píratar stefni í það að sitja í ríkisstjórn, hefur orðið til þess að Píratar hafa orðið að mynda 

sér skoðun á málefnum „on the fly“ svo að segja. 

Í þeim málefnum sem Píratar hafa myndað sér fullmótaða stefnu, togast á sjónarmið hægri og 

vinstri sem togar heildarstefnuna að miðju en miklar áherslur Pírata á beint lýðræði og stjórnarskrár 

málið veldur að lokum örlitlum vinstri halla.  

Þetta samspil hægri og vinstri í stefnu flokksins hefur bæði verið helstu skotfæri andstæðinga Pírata 

og um leið skapað þeim sérstöðu sem virðist höfða til óánægjufylgis sem liggur á lausu vegna 

eftirmála hrunsins 2008. 

Það er því augljóst að í sumum málefnum er stefna flokksins enn í þróun og er líklegt að það taki 

nokkurn tíma áður en línur skýrast.   

Óljós stefna þeirra í utanríkismálum er til marks um þetta en þó er ólíklegt að skýrari stefna þar 

hefði haft nokkur stórkostleg áhrif þegar miðað er við hversu líkar niðurstöður hinna 

stjórnmálaflokkanna í mælingunni voru niðurstöðum Pírata. 

Hvort Píratar eigi eftir að færast lengra til vinstri veltur sennilega á því hvernig fullmótuð stefna 

þeirra í menntamálum lítur út og því hvort þeir muni þróa með sér svipaða stefnu og flestir 

flokkanna í heilbrigðismálum. 
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Engu að síður er líklegt að lifi flokkurinn í nokkur kjörtímabil í viðbót muni hann þróa með sér 

samræmda stefnuskrá í líkingu við hina flokkana en þó einungis upp að vissu marki. 

Að því gefnu að þeir haldi í hið opna kosningakerfi til að móta stefnu flokksins, mun stefna Pírata 

vera í þróun svo lengi sem flokkurinn lifir.  

Það er mjög áhugavert hvernig uppsetning vefsíðu Pírata gerir það að verkum að hægt er að fylgjast 

með því hvernig þessi nýi stjórnmálaflokkur þróar stefnumál sín í gegnum opið kosningakerfi.  

Á meðan síður hinna flokkanna sýna  aðeins fullunna vöru, er hægt að fylgjast með öllu ferlinu hjá 

Pírötum, allt frá því að lögð er fram tillaga að stefnu flokksins í einhverju málefni, að umræðu um 

málefnið, breytingar tillögum og loks niðurstöðu.   

Eins og staðan er í dag í íslenskum stjórnmálum hentar staðsetning Pírata við miðju þeim nokkuð 

vel með þeim afleiðingum að óánægjufylgið úr báðum fylkingum leitar til þeirra.  

Ef þeir hins vegar lenda í ríkisstjórn eftir næstu kosningar eins og kannanir benda til, verður 

spennandi að sjá hvort erfitt verði fyrir þá að halda fylgi sínu jafn háu þar sem sagan sýnir að 

málamyndanir eru óhjákvæmilega hluti stjórnarmyndunar. 
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