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Útdráttur 

Í ritgerðinni er popúlismi skoðaður, en sú aðferð getur bæði birst á hægri og vinstri væng 

stjórnmálanna. Sjónum var beint að vinstri popúlisma en greiningartæki var sett fram sem 

byggir á fyrri rannsóknum og höfundur taldi vera megineinkenni vinstri popúlisma. Í 

kjölfarið var skoðað hvort vinstri popúlísk einkenni væri að finna í stefnuskrám þeirra 

íslensku miðju- og vinstriflokka sem náðu kjörnum fulltrúa inn á í kjölfar efnahagshrunsins 

árið 2008, þ.e. alþingiskosningaárin 2009, 2013 og 2016. Niðurstöður sýna að nokkur 

vinstri popúlísk einkenni birtast í stefnuskrám þeirra flokka sem til skoðunar voru, þ.e. 

Borgarahreyfing, Píratar, Samfylkinging, Framsókn, Björt framtíð og Vinstri græn. 

Algengustu einkenni vinstri popúlisma í stefnuskránum voru áhersla á velferðarhyggju, 

andkapítalisma, staðið með fólkinu gegn elítunni og áhersla á beint lýðræði, en minna bar 

á loforðum um að fólkinu væri lofað betrumbót eða að flokkur segðist vera sá eini sem 

gæti sinnt hagsmunum fólksins. Af þessu má álykta að vinstri popúlismi var notaður leynt 

eða ljóst sem pólitísk aðferð í ofanálag við vinstri sinnaða hugmyndafræði í stefnuskrám 

þeirra mið- og vinstri flokka á Íslandi á árunum eftir hrun, sem þó kom fram í mismiklum 

mæli eftir bæði einkennum og flokkum. 

 



5 

Formáli  

Þessi rannsókn er lokaverkefni höfundar til BA-gráðu í stjórnmálafræði við 

Stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands og er metin til 12 ECTS eininga. Ritgerðin var unnin 

vormisseri og að sumri árið 2017 vegna útskriftar í október sama ár. Leiðbeinandinn minn 

var dr. Hulda Þórisdóttir og vil ég þakka henni fyrir góða leiðsögn og ábendingar ásamt 

Sigfúsi Helga Kristinssyni fyrir prófarkarlestur og gagnlegar athugasemdir.  Enginn áorkar 

neinu alfarið einn síns liðs og á ég mörgum að þakka þennan áfanga. Ég vil því þakka 

fjölskyldu og vinum fyrir allann stuðning í gegnum allt ferlið. Foreldrum mínum þeim 

Hermanni Þór Erlingssyni og Olgu Guðrúnu Stefánsdóttur vil ég þakka það að hafa beint 

mér á brautir í lífinu sem hafa þroskað mig og gert mig að þeim manni sem ég er í dag. 

Systkinum mínum vil ég þakka, þeim Jónu Guðrúnu Hermannsdóttur, Hilmi Þormari 

Hermannssyni og Ragnari Erling Hermannssyni. Sérstökum þökkum vil ég skila til 

eftirfarandi fyrir að mínu viti jákvæða félagsmótun, Brynjólfi Steingrímssyni, Jóni Franklín 

Guðmundssyni, Ragnari Jóni Hrólfssyni, Birgi Steini Steinþórssyni, Daníel Poul Purkhús, 

Vilhjálmi Atlasyni og Ole Nordman Brynjólfssyni heitnum. Ég vil þakka öllum sem hafa 

mætt mér á vegi mínum að þessum áfanga sér í lagi kennurum sem vakið hafa áhuga minn 

á efni tengdu námsvali mínu og þar fyrir utan. Ég vill að lokum skila kærlegum þökkum til 

kærustu minnar henni Birnu Katrínu Harðardóttur og fjölskyldu hennar fyrir ómetanlegan 

stuðning, án hennar Birnu er ég ekki viss um að ég hefði náð þessum áfanga og tileinka 

ég því henni þessari ritgerð og árangri síðustu ára. Innilegar þakkir. 

 

Guðni Hermannsson 
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1 Inngangur 

Í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008 og þeirra efnahagsþrenginga sem fylgdu í kjölfarið 

var kallað eftir nýjum stjórnarháttum á Íslandi, líkt og í fleiri ríkjum í heiminum. Nýir 

stjórnmálaflokkar litu dagsins ljós og gömlu rótgrónu stjórnmálaflokkarnir tóku 

umtalsverðum breytingum, endurnýjuðu framboðslista sína og yngdu upp. Nýir tímar 

kölluðu á nýjar aðferðir í stjórnmálum og í aðstæðum líkt og mynduðust hér á landi í 

kjölfar hrunsins er hætta á að stjórnmálamenn notist við fyrirbæri sem skýtur upp 

kollinum annað slagið, sér í lagi á tímum óstöðugleika og óöryggis, og hefur í stjórnmála- 

og efnahagslífi manna um nokkurt skeið verið þekkt sem popúlismi eða lýðhyggja.1 

Popúlismi er notaður af popúlískum stjórnmálamönnum til þess að ná beint til fólksins og 

nýta sér vonir þess um betri stjórnarhætti og að tillit sé tekið til þarfa þeirra. Þetta er 

stundum kallað lýðskrum (Betz, 2002; Mudde, 2004; Acemoglu, Egorov og Sonin, 2013). 

 Platón fjallar um lýðskrumarann í riti sínu Ríkið sem kom fyrst út í Aþenu á öndverðri 

fjórðu öld fyrir okkar tímatal, þar segir:  

[L]eiðtogi alþýðunnar [...]. Hann hittir fyrir mjög auðsveipan múg og skirrist ekki við 

að úthella blóði ættar sinnar, heldur ber einhvern mann röngum sökum [...] dregur 

hann fyrir dóm, flekkar hendur sínar með því að láta taka hann af lífi, bragðar með 

saurugri tungu og munni á vensluðu blóði, rekur í útlegð og drepur, ýjar að 

niðurfellingu skulda og uppskiptum lands [...]. Maðurinn [...] sem ræðst gegn 

efnamönnunum.“ (Platón, 2009) 

Flestir fræðimenn eru sammála um að popúlismi sé ekki kenning heldur (pólitísk) aðferð 

flokka eða stjórnmálamanna til þess að næla sér í atkvæði með því að benda á það sem 

þeir túlka sem vandamál samfélagsins og höfða þannig til tilfinninga kjósenda. Þeir boða 

betrumbót á vandamálum og lausn samfélagsins undan sérhagsmunum valdaelítunnar. 

Markmið popúlista er að notast við orðræðu sem miðar að því að hámarka hag venjulegs 

fólks með því að betrumbæta hið ríkjandi kerfi frekar en að kollvarpa kerfinu með byltingu 

(Aslanidis, 2016; Eiríkur Bergmann, 2017; Betz, 2002; Mudde, 2004). 

                                                      
1 Áður en fjallað verður nánar um popúlisma er rétt að árétta að sökum þess hve mun víðtækari notkun 
orðsins popúlismi er en hins réttara íslenska orðs lýðhyggja verður framvegis notast við orðið popúlismi í 
þessari ritgerð, til þess að auðvelda skilning lesenda og forðast óþarfa rugling. 



11 

 Það er ekki auðsótt að skilgreina popúlisma vegna þess að birtingarmyndir hans eru 

nokkuð ólíkar eftir flokkum og einnig á milli landa, enda eru áherslur hans oft 

aðstæðubundnar og því getur popúlismi verið í mótsögn á milli ríkja. Fræðimenn hafa 

aðgreint popúlisma í hægrisinnaðan (þjóðernis) popúlisma annars vegar og vinstri 

sinnaðan popúlisma hins vegar, sem einkennist meðal annars af mikilli áherslu á 

velferðarmál (Akkerman, Mudde og Zaslove, 2014). 

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða ummerki vinstri popúlisma á Íslandi eftir 

hrunið 2008. Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er því: Má merkja einkenni vinstri 

popúlisma meðal íslenskra mið- og vinstri sinnaðra stjórnmálaflokka frá efnahagshruninu 

árið 2008? Til þess að leita svara við rannsóknarspurningunni verður í upphafi fjallað um 

popúlisma almennt, gerður verður greinarmunur á vinstri og hægri popúlisma. Í 

framhaldinu verður skoðað hvort popúlismi geti talist vera kenning eða hvort um er að 

ræða aðferð. Hægri sinnaður popúlismi verður stuttlega tekinn fyrir sökum þess að 

meginviðfangsefni ritgerðarinnar er vinstri popúlismi. Í kjölfarið er gerð grein fyrir vinstri 

sinnuðum popúlisma og dæmi tekin um nokkra flokka í Evrópu sem teljast vera vinstri 

popúlistaflokkar. Fjallað er um kjósendur vinstri popúlistaflokka. Stuttlega er gerð grein 

fyrir hruninu árið 2008 hér á landi. Þá beinir höfundur sjónum að einkennum vinstri 

popúlisma við greiningu á stefnuskrám íslenskra stjórnmálaflokka sem eru á miðju og 

vinstra megin við miðju til þess að kanna hvort vinstri popúlísk einkenni fyrirfinnist í 

stefnuskrám þeirra sem náðu kjöri í Alþingiskosningum á kosningarárunum 2009, 2013 og 

2016. Teknar verða til athugunar stefnuskrár stjórnmálaflokkanna 

Borgarahreyfingarinnar, Pírata, Samfylkingarinnar, Framsóknarflokksins, Bjartrar 

framtíðar og Vinstri grænna. Niðurstöður sýna fram á vinstri popúlísk einkenni er að finna 

í stefnuskrám allra flokkanna sem til skoðunnar voru, en mismörg einkenni fundust á milli 

flokkanna.2  

Í kjölfar hrunsins mynduðust einstakar aðstæður á Íslandi. Mótmæli voru tíð á 

Austurvelli, boðað var til kosninga snemma og í kjölfarið bauð metfjöldi flokka fram til 

Alþingis (Heimir Snær Guðmundsson, 2013). Fræðimenn hafa talað um að þegar 

óvissuástand skapist eftir afdrifaríkan atburð, líkt og efnahagshrun, myndist grundvöllur 

                                                      
2 Sökum þessarar aðgreiningar er ekki rými til þess að skoða tilfelli Besta flokksins þó það sé út af fyrir sig 

áhugavert og verðugt viðfangsefni. 
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fyrir popúlistaflokka (Elchardus og Spruyt, 2016; Conovan, 1999; Albertazzi, 2008). Þar af 

leiðandi er áhugavert að skoða hvort sú hafi verið raunin hér á Íslandi í kjölfar hrunsins 

árið 2008.  

1.1 Er popúlismi kenning? 

Fræðimenn hafa lengi reynt að skilgreina popúlisma en ekki komið sér saman um eina 

skilgreiningu sem allir eru á eitt sáttir um. Popúlismi er ekki skýrt afmarkaður í kenningu, 

eins og sumir gætu haldið, heldur hefur popúlismi viss einkenni sem hægt er að lýsa. 

Aslanidis (2016) er einn þeirra fræðimanna sem hefur fjallað um efnið en hann telur 

ástæður þess að popúlismi er ekki kenning meðal annars vera þá að popúlisma skortir í 

raun stefnumarkandi hugmyndafræði sem aðrar kenningar búa að og nota til að fanga 

sína fylgjendur. Hann telur popúlisma skorta samloðun (e. coherence) sem gerir 

skilgreiningu á honum erfiða sökum þess hve víðtæk hún getur verið. Popúlismi er þess 

megnugur, sökum teygjanleika hugtaksins, að aðlaga sig að samhengi hverju sinni og 

blanda sér saman við aðrar betur mótaðar kenningar, ekki ósvipað og kamelljón skiptir 

um lit eftir aðstæðum hverju sinni. Þessi teygjanleiki, og enn sem komið er ófastmótaða 

kenning um popúlisma, veldur því að gjörólík hugmyndafræði getur verið flokkuð sem 

popúlismi (Aslanidis, 2016).  

Hentisemi er algeng í popúlisma. Hægt er að notast við popúlisma til þess að koma 

flokk á framfæri eða notast við neikvæða ímynd popúlisma til þess að koma höggi á 

pólitíska andstæðinga með því að saka þá um að vera popúlistar (Aslanidis, 2016). Eiríkur 

Bergmann (2017) og Betz (2002) fjalla báðir um að popúlismi sé fremur pólitísk aðferð en 

eiginleg kenning. Betz telur aðferð popúlisma byggja á orðræðu sem vekur upp áður dulin 

vandamál sem eiga að tengjast bágu ástandi samfélagsins hverju sinni í því skyni að safna 

fylgjendum við popúlískar stjórnmálahreyfingar, oft með því að höfða til tilfinninga 

fólksins og tilvonandi fylgjenda. Hagsmunum almennings er stillt upp á móti hagsmunum 

elítunnar, þ.e. jaðarhópum er stillt upp hvorum á móti öðrum í samfélaginu, með því að 

nýta gremju og illindi fólksins í garð þeirra sem það telur hafa gert á sinn hlut. Popúlistar 

lofa hinu heiðvirða fólki að losa það undan oki spilltrar valdaelítu og færa valdið aftur til 

fólksins (Betz, 2002; Mudde, 2004). Mudde (2004) bendir á að ekki sé óalgengt að 

hefðbundnir stjórnmálaflokkar notist við popúlíska orðræðu án þess þó að bendla sig við 

popúlisma. Hann tekur fram að popúlismi komi í bylgjum sem vara ekki lengi vegna þess 
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að hinir hefðbundnu stjórnmálaflokkar taka undir stefnumál popúlismans og innleiða inn 

í eigin stefnumótun til þess að hemja það aukna fylgi sem popúlistaflokkar fá til sín, og 

stela í raun hugmyndum annarra til þess að draga til sín atkvæði frá þeim sem aðhyllast 

hugmyndafræði popúlistaflokkanna (Mudde, 2004). Þegar þessir popúlistaflokkar hafa 

ekki lengur neitt nýtt fram að færa deyja þeir út, en hið hefðbundna stjórnmálakerfi hefur 

þá innleitt nýjar popúlískar áherslur (Mudde, 2004). 

Mudde (2004) skilgreinir popúlisma sem þunna kenningu sem í grófum dráttum skiptir 

öllum í samfélaginu upp í tvo andstæða flokka: venjulega fólkið og andstæðinga venjulega 

fólksins, þ.e. elítu samfélagsins. Elítan samanstendur af þeim sem eru auðugir og voldugir 

í samfélaginu, til að mynda fjármálamönnum, menntamönnum, blaðamönnum og öðrum 

sem falla ekki undir skilgreininguna á hinum venjulega manni, að mati popúlistans 

(Albertazzi, 2008). Popúlismi snýst ekki um að breyta fólkinu sjálfu, eins og t.d. 

sósíalistaflokkar vildu gera eitt sinn með því að uppfræða fólk og endurmennta um kúgun 

kapitalismans og hver raunverulegur hagur öreigans sé, heldur gengur popúlismi út frá 

því að fólkið viti nú þegar hvað sé því fyrir bestu með brjóstviti sínu eða almennri skynsemi 

(e. common sense). Popúlismi gengur þannig út á þar að almenn skynsemi alþýðunnar sé 

lykillinn að því hvernig stjórnmálum og stjórnkerfinu eigi að vera háttað. Öðrum 

stjórnarháttum, svo sem ákvarðanir teknar af fræðimönnum, sé eingöngu ætlað að verja 

hagsmuni hins ríkjandi kerfis í samfélaginu og þeirra sem hagnast af því, þ.e.a.s. elítunnar 

samkvæmt popúlismanum. Popúlistaflokkar eru ekki á móti þeim fræðimönnum sem þeir 

telja að séu að vinna í þágu vilja fólksins (Mudde, 2004). Popúlistar gera ráð fyrir því að 

almúginn sé ekki aðeins jafngóður og sérfræðingar hinna ráðandi afla í stjórnkerfinu 

heldur sé almúginn einfaldlega betri í ákvarðanatöku en sérfræðingarnir (Van Kessel, 

2015). Popúlistaflokkar vilja halda því fram að þeir séu talsmenn fólksins í landinu, sem sé 

kúgað og því verði að gera almúganum grein fyrir þeirri kúgun og koma hagsmunum þeirra 

betur að í stjórn ríkisins (Mudde, 2004). 

Popúlistahreyfingar og -flokkar eiga það flestir sameiginlegt að bera eitt eða fleiri af 

eftirfarandi einkennum: áherslu á ríkan þátt leiðtogans, óhefðbundið skipulag, andúð á 

pólitískum rétttrúnaði og menntamönnum, andúð á hinu hefðbundna ríkjandi stjórnmála- 

og stjórnkerfi ásamt því að líta svo á að samfélagsgerð dagsins í dag hafi dalað frá fyrri 

tímum, bæði í efnahagslegu og félagslegu tilliti (Van Kessel, 2015). Popúlistar eru yfirleitt 

bæði valdboðssinnaðir (e. authoritarian) og íhaldssamir, með klassísk gildi og viðmið að 
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leiðarljósi, t.a.m. mikilvægi fjölskyldunnar, löghlýðni, harðar refsingar afbrotamanna. Þá 

eru popúlistar afar mótfallnir samþættingu ríkja, eins og í Evrópusambandinu, og vilja 

ýmist draga úr þátttöku ríkis síns í slíku sambandi eða að ríkið sé dregið algerlega út úr 

sambandinu (Eiríkur Bergmann, 2017).  

Elchardus og Spruyt (2016) gerðu rannsókn á kjósendum popúlistaflokka í Belgíu á 

aldrinum 18-80 ára en þar kom meðal annars fram að popúlistar beina orðum sínum að 

þeim einstaklingum sem álíta samfélag sitt vera á niðurleið frá því sem áður var. Samfélag 

sem áður gat veitt mönnum lífsgæði sem nú fara sífellt minnkandi vegna vandamála sem 

tengjast sífellt meiri fjölbreytileika, sem veldur samfélaginu skaða að þeirra mati, en 

alþjóðavæðingin veldur einnig áður óþekktum vandamálum. Grafið hefur verið undan 

stoðum samfélagsins með gjörbreyttu félagsmynstri á milli manna, sem áður einkenndist 

af þéttu neti líkra manna. Velferðarkerfið hefur beðið hnekki, efnahagskerfið og lýðræðið 

hafa tekið gjörbreytingum sökum örra breytinga, og í stað stöðugs samfélags gamla 

tímans einkennist nútímasamfélagið af félagslegri spennu og átökum manna á milli 

(Elchardus og Spruyt, 2016). Popúlistar lofa því að breytingar séu mögulegar og að 

popúlistaflokkurinn geti verið sú breyting sem kallað er eftir. Popúlistar fyrirlíta hve flókin 

og ógegnsæ stjórnmál elítunnar virðist oft vera með öllu baktjaldamakkinu, óljósum 

málamiðlunum, flóknum aðgerðaráætlunum og leynilegum samningum, og ásaka elítuna 

um að slíkt sé aðeins til þess gert að tryggja hagsmuni þeirra á meðan lausnir á 

vandamálum hins venjulega fólks séu í raun og veru tiltölulega einfaldar í framkvæmd 

(Conovan, 1999; Albertazzi, 2008). Þannig vekja popúlistar vonarneista í brjóstum 

kjósenda. Það hefur sýnt sig víða í ríkjum Suður-Ameríku hvernig valdaelítan hefur náð að 

sölsa undir sig gæði samfélagsins þrátt fyrir að hafa lofað frekari jöfnun kjara í 

samfélaginu. Þetta verður til þess að kjósendur verða langþreyttir á slíku og fara að saka 

stjórnvöld um spillingu og vinahygli, sem verður að lokum þess valdandi að fólk hættir að 

vilja kjósa þá stjórnmálamenn sem það grunar um slíkt spillt athæfi, og að allt tal um 

jöfnun kjara sé aðeins hjal til þess að ná til fólksins. Stjórnmálamenn leggja því allt kapp á 

að draga upp mynd af sér sem forsvarsmönnum fólksins, sem eru laus við tengsl við hina 

spilltu, og halda því á lofti að með því að kjósa þá sé fólkið að tryggja sinn eigin hag. Þannig 

stillir popúlistinn sér upp við hlið hins heiðarlega fólks gegn hinum spilltu 

stjórnmálamönnum, sem eru aðeins að vinna að því að auðga hag elítunnar (Acemoglu, 

Egorov og Sonin, 2013).  
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Vert er að taka fram hér að þessi hugmynd um almannavilja popúlismans er í raun 

ofureinföldun á veruleikanum vegna þess að fólk innan ákveðins ríkis hefur aldrei einn 

sameinaðan vilja sem stjórnmálamenn geta gert að veruleika. Fjölbreytni mannlífsins 

gerir það að verkum að á meðal fólksins eru mörg misjöfn viðhorf sem 

lýðræðisfyrirkomulaginu var upphaflega ætlað að samþætta með heilbrigðri samkeppni 

lýðræðishefðarinnar, með kjörna umboðsmenn þjóðarinnar ásamt lögum til varnar þeirra 

sem standa hallast fæti eða minnihlutahópum sem eru ófærir um að berjast fyrir 

réttindum sínum á sama hátt og aðrir. Popúlismi er því í senn bæði ofureinföldun og 

skaðlegur lýðræðinu (Abts og Rummers, 2007). 

Þó popúlismi hafi viss einkenni þá hefur hann ýmsar birtingarmyndir, eins og fram 

hefur komið hér á undan. Popúlismi fyrirfinnst bæði á vinstri og hægri væng 

stjórnmálanna, þar sem hann hefur verið tengdur ýmist við sósíalisma eða frjálshyggju 

(Akkerman o.fl., 2014). Í eftirfarandi umfjöllun verður hvort gerð fyrir sig tekin til 

umfjöllunar.  
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2 Um hægri popúlisma 

Popúlistar sem heyra undir þjóðernispopúlisma eða hægri popúlisma eru, samkvæmt 

Eiríki Bergmann (2017), aðeins hlynntir því að velferðarkerfið sé til handa þeim sem eru 

innfæddir. Litið er á innflytjendur sem ógn við samfélagið og þeim því meinaður aðgangur 

að gæðum þess, svo sem allri þjónustu. Þjóðernispopúlismi á rætur að rekja til orðræðu 

nasistahreyfinga á öðrum og þriðja áratug síðustu aldar, sér í lagi til hinna norrænu 

nasistaflokka sem þá voru við líði  (Eiríkur Bergmann, 2017). Þjóðernispopúlismi byggir á 

þeirri hugmynd manna að þjóðerni þeirra sé sameiningartákn manna þar sem sameiginleg 

menning, líkt og norrænn bakgrunnur, gamla norræna tungan og goðafræðin ásamt 

samstöðu manna um hver tilgangur þeirra sem þjóðar sé, gerir það að verkum að fólk sem 

aðhyllist þjóðernispopúlisma finnst það tilheyra tilteknum þjóðernishópi sem eigi tilkall 

til síns lands en aðrir eigi ekki rétt á aðild að „þeirra landi“. Innri samheldni fólks af sama 

norræna eða skandinavíska upprunanum veldur einnig tortryggni gagnvart 

utanaðkomandi einstaklingum, og jafnvel útlendingahatri. Mikil fjölgun innflytjenda allt 

frá árinu 1970 hefur valdið togstreitu milli innfæddra og aðfluttra sem þjóðernispopúlismi 

nærist á (Eiríkur Bergmann, 2017).   

Meginstef þjóðernispopúlismans byggist því á aðgreiningu í „við“ og „hinir“ (Eiríkur 

Bergmann, 2017). Það sem varð til þess að þjóðernispopúlisma óx fiskur um hrygg hvað 

fylgi varðar voru tilraunir ríkja Evrópu til að samtvinna markaði sína með það að markmiði 

að stuðla að uppbyggingu Evrópuríkja og koma í veg fyrir frekari átök innan Evrópu eftir 

eyðileggingu tveggja heimsstyrjalda. Sameiginlegir hagsmunir Evrópuríkja áttu að koma í 

veg fyrir átök þeirra á milli. Þjóðernispopúlistum fannst þessi samtvinnun grafa undan 

fullveldi og sérstöðu þjóðríkisins, og leggja menningu þess og sögu í hættu, ásamt því að 

grafa undan sérstöðu þjóðar í eigin landi (Eiríkur Bergmann, 2017). Eiríkur Begmann 

bendir á í skrifum sínum að þjóðernispopúlismi hafi ávallt legið í dvala eftir að seinni 

heimsstyrjöldinni lauk árið 1945, en sprottið upp á vissum tímabilum þegar áföll gengu 

yfir ríki eða meiriháttar samfélagslegar breytingar áttu sér stað, en hver ný upprisa 

popúlisma hefur verið þeirri fyrri kröftugri. Upprisa popúlisma átti sér stað í seinni tíð í 

kjölfar olíukrísunnar upp úr árinu 1970, sem fylgdi í kjölfar takmarkana Samtaka 

útflutningsríkja olíu (OPEC) á framboði útflutningsvöru sinnar til hækkunar 

heimsmarkaðsverðs olíu. Varð þetta til þess að andstaða við hinn nýja alþjóðlega heim 

jókst með uppgangi þjóðernispopúlisma.populisma.  
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Fæðing franska popúlistaflokksins Front National undir forystu Jean-Marie Le Pen átti 

sér stað á þessum tímapunkti en aðaláhersla flokksins voru mótmæli gegn fjölþjóðahyggju 

og innflytjendum, sérstaklega múslimum. Seinni uppgangstími popúlisma fylgdi í kjölfar 

ringulreiðar og óvissutímabils sem einkenndi lok kalda stríðsins í kjölfar falls 

Sovíetríkjanna árið 1990. Þekktasti þjóðernispopúlistaflokkur þess tíma var austurríski 

flokkurinn Frelsisflokkur Austurríkis, eða Freiheitliche Partei Österreichs. Aðferðarfræði 

flokksins í kosingabaráttu snérist um að nýta ótta og tilfinningar fólksins á óvissutímum 

en forðast vitræna umræðu með því að einfalda boðskap sinn til þjóðarinnar. Fræg 

ummæli leiðtoga flokksins, Jörgs Haider, voru: „Ég segi það sem þið [fólkið] hugsið.“ Á 

þessum tíma fór að verða ljóst eitt megineinkenni popúlismans en það er þáttur heillandi 

leiðtoga sem notfærir sér fjölmiðla til þess að höfða til ótta og tilfinninga kjósenda sinna 

á fremur einfaldan hátt og oft án ítarlegrar umræðu um málefnið, heldur með því að 

notast við tilfinningaríka frasa sem ná auðveldlega til fólks án þess að kafa þurfi dýpra í 

innihald orðræðunnar, og helst er forðast að rökræða efnið nánar. Nýjasta rísandi alda 

popúlismans hefur átt sér stað í kjölfar alþjóðlegu bankakrísunnar frá árinu 2008 til 

dagsins í dag. Það sem var nýtt þegar hér kom við sögu er hve viðurkenndur popúlismi var 

orðinn, jafnvel svo að stjórnarflokkar fóru að notast við popúlíska orðræðu, en auðvelt 

var að fá fólk sem hafði komið illa út úr hinni alþjóðlegu bankakrísu til liðs við flokkana. 

Svo mikil voru reiðin og biturleikinn að almenningur hafði mikla þörf fyrir að beina heift 

sinni gegn þeim sem hann vildi draga til ábyrgðar fyrir ófarir sínar, þá einna helst elítukerfi 

kapítalismans.  

UKIP í Bretlandi, Front National í Frakklandi og Golden Dawn í Grikklandi eru 

markverðir flokkar þjóðernispopúlismans, þó svo að sá síðastnefndi jaðri við að vera 

hreinn ný-nasistaflokkur (Eiríkur Bergmann, 2017). Hægt er að draga saman meginatriði 

hægrisinnaðs popúlisma sem þjóðernishyggju, andstöðu við innflytjendur, andstöðu við 

elítuna, andstöðu við vitræna rökræðu, þeir eru mótfallnir aðild að alþjóðlegum 

stofnunum eins og Evrópusambandinu og alþjóðakerfinu almennt, hlynntir verndarstefnu 

í viðskiptum við aðrar þjóðir og öðrum efnahagsmálum. Popúlistar eru þó löghlýðnir og 

vilja umbætur í stað byltingar, þeir eru mótfallnir fjölþjóðahyggju, höfða til tilfinninga 

frekar en að rökræða, styðjast við skiptinguna í „við“ og „hinir“ orðræðu, leggja áherslu á 

leiðtoga sem kemur „kúguðu venjulegu vinnandi fólki“ til bjargar (Eiríkur Bergmann, 2017; 

Van Kessel, 2015). 
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Þeir sem kjósa hægri þjóðernispopúlisma tilheyra oft viðkvæmum þjóðfélagshópum 

sem einkennast af fólki með litla menntun sem nýtur lítillar virðingar í samfélaginu. Fólkið 

sækir styrk sinn og samstöðu til annarra í sömu sporum svo úr verður ákveðin sjálfsmynd 

þeirra sem mynda hópinn. Þessi sameiginlega sjálfsmynd á þátt í að styrkja sjálfsvirðingu 

hópmeðlima. Samstaðan leiðir til þess að hið venjulega vinnandi fólk stendur saman gegn 

hinum óvenjulegu í samfélaginu, sem geta verið allir frá útlendingum yfir í álitna 

forréttindahópa eða elítu innan samfélagsins. Hið rótgróna heilkenni í manninu, „við“ 

gegn „þeim“, sprettur upp og blómgast (Spruyt, Keppens og Van Droogenbroeck, 2016).  

Popúlistaflokkar eiga það sameiginlegt að vera í andstöðu við hinn hefðbundna 

stjórnmálaflokk sem farið hefur með völdin og hefð hefur skapast um að sé ráðandi í 

stjórnmálum ríkis. Popúlistaflokkar halda því fram að þeir séu ný gerð af stjórnmálaflokki 

og segjast vera í forsvari fyrir fólkið í landinu og segjast enn fremur bera hag þeira fyrir 

brjósti, og vilja innleiða almannaviljann inn í stjórnmál og stjórnkerfið. Popúlistaflokkar 

sem innleiða vilja almannahag fólksins eru því ólíkir öðrum andófsflokkum sem einnig 

setja sig upp á móti hinu ríkjandi kerfi og vilja innleiða öfgafull stefnumál í stjórnmálin  

(Mudde, 2004). Eins og fram kemur í rannsókn Akkermans og félaga (2014) þá vilja 

kjósendur hægri popúlískra flokka lausnir á vandamálum tengdum ríkisrekstri sem 

einkennist af markaðsdrifnum lausnum nátengdum íhalds- og frjálshyggju 

hugmyndafræði. Mikil áhersla er þá á kapítalisma, lægri skatta og minni ríkisafskipti, en 

þessar lausnir eiga að koma ákveðnum þjóðfélagshópum að gagni eingöngu eða að 

mestum hluta (Akkerman o.fl., 2014). Þeir einstaklingar sem kjósa einna helst hægri 

popúlismaflokka eru aðallega þeir sem búa á dreifbýlum svæðum, eru lítið menntaðir 

karlmenn sem tilheyra verkamannastétt og eru fremur ungir eða fremur gamlir 

einstaklingar (Eiríkur Begmann, 2017). 
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3 Um vinstri popúlisma 

March og Mudde (2005) benda á að fræðimenn hafi ekki gefið vinstri öfgaflokkum mikinn 

gaum eftir hrun miðstöðvar sósíalismans, Sovíetríkjanna, því gert var ráð fyrir að ekki færi 

mikið fyrir vinstrisinnuðum popúlisma eftir upplausn baklands slíkrar hugmyndafræði. 

Aðaláherslan hefur verið á hægri popúlisma, en nú hefur athygli beinst að vinstri 

popúlisma að nýju. Þessi endurnýjaða athygli er tilkomin vegna þess að eftir að Sovétríkin 

leystust upp hefur sósíalisminn tekið ákveðnum breytingum sem lýsa sér í nýjum 

áherslum á borð við andstöðu geng alþjóðavæðingunni og lýðræðisfyrirkomulagi sem 

virðist í langflestum tilvikum skila sér í auðvaldsskipulagi eða kapítalisma. Sósíalistar telja 

að ráðskast hafi verið með fólk á þann hátt að lýðræðisleg kosning fólksins skili sér nær 

alltaf í frjálslyndu markaðsdrifnu stjórnarfari. Sósíalistar eru þó ekki andlýðræðislegir í 

sjálfu sér, þeir vilja fyrst og fremst vekja fólk til umhugsunar og meðvitundar um hverjir 

séu raunverulegir hagsmunir þeirra í alþjóðlegu kapítalísku umhverfi. Þannig reyna 

sósíalistar að fá fólk til að hætta að kjósa gegn eigin hagsmunum. Vinstra megin við miðju 

eru sósíaldemókratar, því næst sósíalistar og loks öfga sósíalistar lengst til vinstri. Vinstri 

popúlismi, eins og síðar verður sýnt fram á, getur komið fram sem pólitísk aðferð í 

ofanálag við alla vinstrisinnaða hugmyndafræði ef vinstrisinnaður stjórnmálamaður, 

flokkur eða hreyfing notast við popúlisma leynt eða ljóst sér til framdráttar (March og 

Mudde, 2005).  

Sósíaldemókratískir flokkar hlutu atkvæði vinstri manna í ríkum mæli eftir hrun 

Sovíetríkjanna, en þeir flokkar hafa verið mildari útgáfa af sósíalisma. Jafnvel með 

frjálshyggjuívafi, án þess þó að missa sjónar á velferðarhyggju sinni, en eru ekki alfarið 

andkapítalískir þó þeir séu á móti óheftum frjálsum markaði. Markaðurinn á, samkvæmt 

sósíaldemókrötum, öllu heldur að standa undir velferð og tekjudreifing er álitin eðlileg í 

samfélagi manna, þó háð takmörkunum þar sem sósíaldemókratar vilja ekki kæfa 

markaðinn með of háum sköttum. Sósíaldemókratar hafa víða gefið eftir andstöðu sína 

við hin frjálsu markaðsöfl og kosið þess í stað samstarf við hið frjálslynda alþjóðahagkerfi 

með viðurkenningu sinni á gangi alþjóðamarkaðar og stofnana hans á borð við 

Alþjóðagjaldeyrissjóðinn (IMF), Alþjóðabankann (World Bank), ásamt viðurkenningu á 

mikilvægi og ágæti (að þeirra mati) til að mynda Evrópusambandsins. Það sem gerist í 

kjölfarið er að vissir kjósendur eru ósáttir við þessa miklu málamiðlun sem 

sósíaldemókratar hafa gert gagnvart hinum frjálsa markaði og umstangi hans, og sækja 
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því í aðra gerð vinstri stjórnmála, sér í lagi í kjölfar stjórnmála- og efnahagsþrenginga 

þegar hriktir í stoðum samfélagsins. Þá leitar fólk til þeirra sem segjast þekkja raunir þess 

og lofa breytingum en það eru vinstri popúlistaflokkar eða flokkar sem notast við vinstri 

popúlíska aðferð (March og Mudde, 2005).  

Vinstri popúlismi, rétt eins og annar popúlismi, byggir á því að vera í forsvari fyrir 

„venjulega fólkið“, standa vörð um réttindi þess og hámarka hag og völd fólksins. 

Popúlismi getur komið fram bæði á vinstri og hægri væng stjórnmála en í tilfelli vinstri 

popúlisma er popúlismi áfastur við vinstrisinnaða hugmyndafræði á við sósíalisma eða 

sósíaldemókratisma (Munro, 2015; Zaslove, 2008). Vinstri popúlismi leggur því ríka 

áherslu á velferðarhyggju, er andsnúinn kapítalisma og alþjóðavæðingu, ásamt því að 

vera friðarsinnaður. Áhersla á stéttarátök er ekki það sem aðgreinir vinstri popúlisma frá 

sósíal- og sósíaldemókratisma, heldur er frekar lögð áhersla á að byggja á málefnum sem 

ná til fólksins með því að höfða til væntinga þeirra um betra líf (Zaslove, 2008). Mikil 

áhersla er lögð á að framfylgja ekki aðeins þessari kenningu um hag venjulega fólksins 

gegn hagsmunum spilltu elítunnar, heldur er einnig rík áhersla lögð á að framfylgja 

almannavilja venjulega fólksins (Mudde og Kaltwasser, 2013). Popúlismi almennt, sem 

einnig á við um vinstri popúlisma, skapar sér óvin í formi elítunnar vegna þess að það er 

nauðsynlegt til þess að draga ímyndaða línu á milli hinna góðu, heiðarlegu og réttlátu en 

jafnframt kúguðu annars vegar, og hins vegar hinna illu og ranglátu. Það er hin spillta elíta 

sem kúgar þá réttlátu sem aðgreinir þessa tvo aðskildu hópa, og ekki er gert ráð fyrir að 

nokkur gangi á milli þvert á aðgreinda línu. Fólkinu er skipt upp í hópana „við“ og „hinir“, 

eins og áður hefur komið fram. Þessi aðgreining auðveldar vinstri popúlistum að lofa 

fólkinu óspilltu stjórnarfari með beinni þátttöku fólksins í aukningu á beinu lýðræði 

og/eða í gegnum heiðarlega vinstri popúlistafulltrúa fólksins. Þessir óspilltu stjórnarhættir 

eru boðnir fólki í stað þess sem látið er líta út fyrir að vera hið spillta hefðbundna 

fulltrúaræði, sem ríkt hefur svo lengi, og nú, samkvæmt vinstri popúlistum, án þess að 

huga að hag fólksins heldur er eingöngu unnið að hagsmunum elítu samfélagsins 

(Zarzalejos, 2016).  

Vinstri popúlismi vísar til þess að ákveðin hnignun hafi átt sér stað í samfélaginu frá 

því sem áður var. Samkvæmt vinstri popúlistum hafa lýðræðislegar stofnanir samfélagsins 

veikst og vinstri popúlistinn lofar því sem þeir kalla betrumbót á þeim, en veikar pólitískar 

og efnahagslegar stofnanir ríkisins eru ein af forsendum þess að vinstrisinnaður popúlismi 
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geti skotið rótum. Það sem fer forgörðum í orðræðu popúlista almennt er nauðsyn á 

fjölbreyttum fulltrúum fólksins sem berjast fyrir ólíkum hagsmunamálum og gera 

málamiðlanir um eins og kostur er. Einnig þurfa lýðræðisríki að skilja á milli valdastofnana 

til valdtemprunar, og síðast en ekki síst að halda uppi lagalegri vernd einstaklingsins og 

minnihlutahópa. Mikil áhersla er lögð á að virkja fólkið og koma því til leiðar að þátttaka 

þess hafi meira vægi við stjórn ríkis með virkjun á beinu lýðræði, en beint lýðræði undir 

vinstri popúlískum áhrifum sem hefur verið bendlað við almannavilja er banabein 

fjölhyggju (e. pluralism) og því stórvarasamt nútíma lýðræðisríkjum (Zarzalejos, 2016; 

Gerodimos, 2015). Vinstri popúlistar hafa þó þá sérstöðu að stilla sér upp sem bjargvættir 

„venjulega fólksins“ sem orðið hefur fyrir barðinu á siðspilltri elítunni í samfélaginu sem 

hefur hlunnfarið saklaust fólk, og er þetta þeirra helsta baráttumál. Vinstri popúlistar saka 

aðra vinstri flokka um að ganga í skugga frjálslyndisflokka og telja að aðeins vinstri 

popúlistaflokkarnir séu sannarlega að berjast fyrir hag undirokraðra í samfélaginu. 

Áhersla er lögð á að bendla hefðbundna flokka við hagsmunagæsluliða hinnar spilltu 

alþjóðlegu elítu innan samfélagsins sem hefur tekist að blekkja fólkið til þess að haga lífi 

sínu í eigin þjóðríki á þann hátt er best hagnast alþjóðlegu elítunni sjálfri. Vinstri popúlismi 

lofar að losa fólkið undan æðisgengnum gullgreftri elítunnar á gæðum ríkis og þjóðar sér 

til eigin afnota, sem byggjast á blekkingu fólksins í leynimakki við hin alþjóðlegu 

hagsmunatengsl fjármagnseigenda og valdadrottna (March og Mudde, 2005). Vinstri 

popúlistar bjóða oft fram einfaldar lausnir eða hyggjuvitslausnir (e.common sense) sem 

oft eru flóknari í framkvæmd þegar betur er að gáð rétt eins og einnig á við um hægri 

popúlisma (Mudde 2004; Van Kessel, 2015). 

3.1.1 Hverjir eru kjósendur vinstri popúlistaflokka? 

Í rannsókn sem Romiro (2016) gerði á kjósendum með atkvæðisrétt á Spáni kom í ljós að 

þeir sem tilheyra eftirfarandi hópum voru líklegri en aðrir til þess að kjósa öfga 

vinstriflokka sem og vinstri-popúlistaflokka: meðlimir verklýðsins, meðlimir 

verkalýðsfélaga, þeir sem tilheyra ekki trúarhópum heldur sækja aðeins guðsþjónustur 

stöku sinnum, vinstrisinnaðir, þeir sem eru óánægðir með lýðræðið og þeir sem hafa 

neikvætt viðhorf til þátttöku ríkis í Evrópusambandinu í kjölfar efnahagskreppunnar 2008. 

Það að tilheyra einhverjum fyrrgreindum hópi eykur líkur á að einstaklingur samsami sig 

við vinstri popúlisma (Ramiro, 2016). Kjósendur vinstri popúlisma eru líklegri en kjósendur 
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hefðbundinna vinstri flokka til þess að vera tortryggnir á Evrópusambandssamstarfið 

samkvæmt rannsókn Ramiros og Gomez sem gerð var á Spáni árið 2017.  

Áhrif menntunar eru þau að bæði þeir sem aðeins hafa grunnskólapróf og þeir sem 

hafa háskólapróf eru líklegri til þess að kjósa vinstri-popúlistaflokka en þeir sem hafa 

framhaldsskólapróf eða sambærilega iðngráðu, en þeir eru ólíklegri til að kjósa vinstri-

popúlistaflokka. Háskólamenntaðir eru líklegastir til þess að kjósa vinstri-popúlistaflokka. 

Yngri kjósendur eru líklegri en eldri kjósendur til að kjósa vistri-popúlistaflokka. Þeir sem 

eru óánægðir með ríkjandi stjórnmála- og efnahagskerfi eru líklegri til að kjósa vinstri-

popúlistaflokka en þeir sem eru ánægðir með hið ríkjandi kerfi (Ramiro, 2016).  

Vinstrisinnaður popúlismi höfðar til vel menntaðs fólks sem hefur ekki fengið tækifæri 

til þess að láta ljós sitt skína í því efnahagsumhverfi sem það býr við, heldur hefur upplifað 

efnahagslegar þrengingar eða óöryggi (eins og að hafa aðeins tímabundna atvinnu, 

atvinnuleysi eða eiga á hættu að missa atvinnu) eins og Ramiro og Gomez komust að raun 

um í rannsókn sinni á kjósendum vinstri popúlistaflokksins Podemos á Spáni. Kjósendur 

slíkra flokka kalla eftir aðgerðum stjórnvalda til þess að leiðrétta bágan hlut sinn í 

hagkerfinu (Ramiro og Gomez, 2017). Vinstrisinnaður flokkur á borð við Podemos nær til 

fólks sem er uppfullt af vonbrigðum og gremju yfir ástandi lands síns, sem ekki hefur veitt 

því nægjanleg tækifæri í lífinu í samræmi við þau sem því finnst það eiga tilkall til. Mikil 

óánægja þessara vel menntuðu kjósenda með ríkjandi pólitískt- og efnahagslegt ástand í 

kjölfar efnahagskreppunnar árið 2008 og þess sem kjósendur túlka sem mistök fyrri 

hefðbundinna stjórnvalda og stjórnarandstöðu til að leiðrétta ástandið ýtir undir stuðning 

fólksins við vinstri popúlista, sem lofa leiðréttingu á óásættanlega hlutskipti þeirra í lífinu. 

Kreppan 2008 varð til þess að verulega fjölgaði í hópi kjósenda vinstri popúlisma 

samkvæmt rannsókn Ramiros og Gomezs, en kjósendur Podemos flokksins voru þeir sem 

illa fóru út úr hruninu eða höfðu ekki hlotið tækifæri síðan þá. Ramiro og Gomez benda 

þó á að kjósendur Podemos hafi ekki verið sérlega öfgafullir einstaklingar, heldur mikið 

frekar fólk með hófsamt viðhorf til lífsins en engu að síður ósátt við hið hefðbundna 

stjórnmála- og efnahagslega umhverfi sem það hafði ekki getað aðlagast og vildi að gerðar 

væru breytingar á sem fælust í auknum ríkisútgjöldum til velferðarmála og sköpun 

tækifæra. Þjóðernishyggja hefur mjög lítið með vinstri popúlisma að gera hjá kjósendum 

og í orðræðu stjórnmálamanna sem notast við vinstri popúlisma (Ramiro og Gomez, 

2017).  
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Rannsókn Akkermans og félaga (2014) leiddi í ljós að þeir sem kjósa vinstrisinnaða 

stjórnmálaflokka eru ákaflega tortryggnir á að leyfa óheftum markaðslausnum að ráða för 

í ríkisfjármálum, enda telja þeir kapítalismann varhugaverðan sé ekki höfð stjórn á 

honum. Vinstrisinnaður popúlismi á margt sameiginlegt með sósíalisma og er í eðli sínu 

andkapítalískur, eins og kjósendur hans eru einnig. Kjósendur vinstrisinnaðra 

popúlistaflokka eru einnig varasamir gagnvart giftusamlegum aðilum í viðskiptalífinu sem 

hafa á seinni stigum ferils síns viljað koma að stjórnmálum, og bera lítið traust til slíkra 

manna.  Einnig kom fram í rannsókninni að vinstrisinnaðir popúlistar væru frekar tilbúnir 

til þess að hlýða á röksemdir sem eru andstæðar þeirra eigin þankagangi en hægrisinnaðir 

popúlistar, en þeir eru lokaðri fyrir andstæðum rökum. Vinstrisinnaður popúlismi einblínir 

fyrst og fremst á efnahaginn og þá á þær endurbætur sem þeir telja nauðsyn á að 

framkvæma (Akkerman o.fl., 2014). 

Í kjölfar efnahagslægðar í Suður-Evrópu hafa vinstrisinnaðir popúlistaflokkar bætt við 

sig miklu fylgi. Á þetta bæði við um spænska flokkinn Podemos og gríska flokkinn Syriza 

(Michael Bröning, 2016). Skoðum nú stuttlega hvernig þeim uppgangi var háttað og hver 

þróunin hafi verið á meðal annarra vinstri popúlistaflokka í Evrópu á árunum eftir hrun. Í 

kosningum sem haldnar voru á Spáni 20. desember árið 2015 hlaut Podemos 20,66% 

atkvæða, 26. júní árið 2016 hlaut Podemos 21,1% atkvæða en það segir ekki alla söguna 

því í kosningum sumarið 2016 hafði Podemos sameinast öðrum vinstrisinnuðum flokki 

sem kallast United Left, en sá flokkur fékk 3,67% atkvæða árið 2015. Því er ljóst að ekki er 

hægt að segja til um hvort uppgangur vinstri-popúlisma haldi áfram eða gangi til baka. 

Möguleg ástæða fyrir þessu gæti verið að vinstri popúlistaflokkurin Podemos hafði ekki 

staðið undir þeim væntingum sem fólk hafði til flokksins (Zarzalejos, 2016). Í Grikklandi 

var Syriza með 26,9% atkvæða í júní árið 2012, en í janúar árið 2015 var fylgið komið upp 

í 36,3% (Stavrakakis, 2015). Á meðan PDS í Þýskalandi var starfræktur á árunum 1989-

2007 var flokkurinn með fylgi á bilinu 15-25% í Austur-Þýskalandi (Zaslove, 2008). Á 

Ítalíuskaga fékk Fimm stjörnu hreyfingin 25% atkvæða árið 2013 (Movarelli, 2016). Út frá 

ofangreindu má því áætla að nokkur uppgangur vinstri popúlisma virðist hafa átt sér stað 

í Evrópu.  
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3.1.2 Vinstri popúlistaflokkar í Evrópu 

Gagnlegt er að skoða dæmi um vinstri-popúlistaflokka í Evrópuríkjum til þess að átta sig 

betur á gerð þeirra. Við skulum því skoða vinstri popúlistaflokkana Podemos, Syriza, PDS 

og Fimm stjörnu hreyfinguna á Ítalíu.  

Podemos 

Spænski flokkurinn Podemos er vinstrisinnaður popúlistaflokkur sem kom fram á 

sjónarsviðið í kjölfar efnahagskreppunnar árið 2008, en Spánn varð einkar illa úti í 

kreppunni. Efnahagshrunið varð þess valdandi að eftirmálar þess einkenndust af auknum 

uppgangi vinstri- popúlistaflokka sem nutu hljómgrunns á meðal kjósenda. Markmiðið er 

að rétta hlut fólksins og endurheimta valdið til þess frá valdaelítunni í landinu. Leiðtogi 

popúlistaflokksins Podemos, sem útleggst sem við getum á íslensku, Pablo Iglesias, hefur 

lofað spænsku þjóðinni að valdið verði aftur flutt til þeirra frá þeim sem hrifsuðu það til 

sín á ólýðræðislegan hátt, en fyrir honum eru það valdastofnanir Evrópusambandsins. 

Stefnumál Podemos eru vinstrisinnuð þar sem aukin fjárútgjöld ríkisins eru markmiðið til 

þess að auka hagsæld almennings á Spáni, sem hefur orðið afar illa úti í kjölfar hrunsins 

en atvinnuleysi mældist 26% að meðaltali árið 2013, eða 15% hærra en meðaltalið í 

Evrópusambandinu. Atvinnuleysi á meðal fólks undir 25 ára aldri var sérstaklega hátt, eða 

55%, þannig að annað hvert ungmenni hafði ekki starf að jafnaði. Podemos talar fyrir því 

að verja þurfi fólkið fyrir þessum samfélagslegu hremmingum með því að auka við 

ríkisútgjöld til þess að stjórnvöld verði þess megnug að leiðrétta ástandið. Podemos er því 

alfarið mótfallinn öllum hvatningum Evrópusambandsins um sparnað í ríkisfjármálum 

ríkja í Suður-Evrópu. Áhersla fyrri ríkisstjórna Evrópu á sparnað í ríkisfjárútgjöldum gæti 

að einhverju leyti skýrt uppgang popúlískra flokka. Hin nýja heimsskipan sem einkennist 

öðru fremur af þremur meginþáttum, þ.e. alþjóðlegri efnahagslegri samkeppni, 

menningarlegri samblöndun og pólitískri samvinnu, hefur skapað tvo flokka af fólki: þá 

sem hafa grætt á þessu fyrirkomulagi og þá sem hafa tapað. Þeir sem hafa orðið undir eru 

móttækilegir fyrir popúlískri orðræðu og gjarnir á að kjósa slíka flokka, eins og gerst hefur 

á Spáni og víðar í Evrópu. Oftar en ekki hræðast þessir einstaklingar hið opna 

alþjóðavædda samfélag ólíkra ríkja vegna þess að þeir telja samkeppnina, bæði við 

framleiðslu erlendis og við innflutta starfsmenn erlendis frá, ógna eigin afkomu og þar 

með velferð. Litið er svo á að of mikil samkeppni verði um bæði störf og opinbera 
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þjónustu. Mikið vantraust á Evrópusambandið einkennir þá sem kjósa popúlistaflokkinn 

Pademos (Ramiro & Gomez, 2017).  

Syriza 

Popúlistaflokkurinn Syriza spratt upp sem andsvar við fyrirskipunum Evrópusambandsins 

um niðurskurð á ýmiss konar félagsþjónustu í Grikklandi til þess að liðka fyrir niðurgreiðslu 

skulda gríska ríkisins, sem árið 2010 voru 180% af heildar þjóðarframleiðslu Grikklands. 

Geta gríska ríkisins í kjölfar hrunsins til þess að greiða niður óhemju háar skuldir sínar var 

álitin engin. Sökum þess var í samvinnu við Evrópusambandið farið fram á þann 

gagnkvæma skilning að í skiptum fyrir frekari lán til að greiða niður eldri skuldir frá 

Seðlabanka Evrópu og Alþjóðagjaldeyrissjóðnum var farið fram á að gríska ríkið skæri í 

staðinn verulega niður í ríkisfjármálum. Þessar aðgerðir til niðurskurðar komu illa niður á 

grískum borgurum sem einnig þurftu að þola slæmt efnahagslegt árferði sökum 

djúpstæðrar kreppu í kjölfar alþjóðlega efnahagshrunsins, sem enn sér ekki fyrir endann 

á í Grikklandi. Þjóðarframleiðlan féll um 20% frá árinu 2008 til 2012 og atvinnuleysi fór 

upp í 26% heilt yfir, en atvinnuleysi var 60% á meðal ungs fólks (Stavrakakis, 2015). Gríska 

ríkinu var gert að framkvæma þennan sársaukafulla niðurskurð og eins að innleiða inn í 

hinn gríska efnahag viðamikla einkavæðingu í anda nýfrjálshyggju frjáls markaðar. Þessar 

sparnaðaraðgerðir ollu mikilli óánægju á meðal fólksins sem mest þurfti á opinberri 

aðstoð að halda, en þá óánægju nýttu popúlistar sér til þess að fá fylgi við sinn málstað. 

Svo fór í kjölfarið að gríska þjóðin kaus sér stjórnmálafylkingu á vinstri væng 

stjórnmálanna sem, undir forystu Alexis Tsipras, gekk undir heitinu Syriza. Segja má að 

Syriza heyri undir popúlisma, þó þeir neiti því sjálfir. Syriza hefur vinstrisinnaða 

hugmyndafræði sem gengur út á mótmæli gegn ríkjandi nýfrjálshyggju, sem þeir telja að 

sé sú hugmyndafræði sem varð þess valdandi að efnahagshrunið átti sér stað og að það 

sé ekki réttlátt að fólkið þurfi að þjást í kjölfar hrunsins, og eins ekki réttlætanlegt að 

innleiða frekari frjálsan markað þegar álitið er að sú hugmyndafræði hafi til að byrja með 

orðið valdur að hruni efnahagsins. Gríska fólkið og ríkið hafi eingöngu verið að taka þátt í 

því lífsgæðakapphlaupi sem hinn frjálsi markaður og hið frjálsa fjármálakerfi hafi hvatt 

alla til að leggja ofuráherslu á í lífi sínu á árunum fyrir hrun. Grísku popúlistarnir hafa 

einnig bent á neikvæða ímynd sem popúlismi hefur haft. Þeir saka ráðandi öfl í 

samfélaginu um að vilja láta popúlisma líta út fyrir að vera af hinu illa, oft í því samhengi 

að popúlismi snúist um öfga hægri stefnu og útlendingahatur, en Syriza segist boða 
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hvorugt. Meginmarkmið Syriza er einfaldlega að ná að leiða til lyktar að hagur fólksins 

hljóti brautargengi, en að ekki sé eingöngu verið að vænka hag hinna ráðandi í 

samfélaginu. Hagur Grikklands sé tryggður en ekki aðeins hagur Evrópusambandsins. 

Talsmenn Syriza telja að neikvæð orðræða í garð popúlisma sé eingöngu leið hins ráðandi 

kerfis til þess að tryggja áfram sína ráðandi stöðu með áframhaldandi ráðandi gildum 

sínum og viðmiðum í samfélagi manna, sem þó gagnast fyrst og fremst hinum ráðandi 

stéttum þess. Of gleið gjá sé á milli lýðræðislegs vilja fólksins í Grikklandi og vilja 

Evrópusambandsins um áframhaldandi rekstur hagkerfis í anda nýfrjálshyggju. Þeir grikkir 

sem aðhyllast popúlisma líta upp til Alexis Tsipras, leiðtoga Syriza, og vonast til þess að 

hann standi uppi í hárinu á bæði valdaelítu innan Grikklands og yfirþjóðlegu valdi 

Evrópusambandsins með ráðandi hugmyndafræði Þýskalands um hvernig þjóðir innan 

sambandsins eigi að haga málum sínum (Stavrakakis, 2015). 

PDS 

Þýski vinstri-popúlistaflokkurinn PDS (the German Party of Democratic Socialism) er gott 

dæmi um það hvernig popúlisma er blandað saman við hefðbundin vinstri baráttumál. 

PDS tekur sér stöðu í stjórnmálunum  í Þýskalandi í kjölfar falls Berlínarmúrsins árið 1989, 

sem endaði með sameiningu Vestur- og Austur-Þýskalands, sem fram að því höfðu verið 

aðskilin hvort frá öðru og stjórnarhættir hvors ríkis byggðu á afar ólíkri hugmyndafræði. 

Vestur-Þýskaland stóð fyrir frjálslyndi en Austur-Þýskaland var málsvari sósíalískra 

stjórnarhátta. PDS nærðist á því að notfæra sér óánægjuraddir sér til framdráttar í 

stórnmálum sem snérust um vandamál tengd sameiningu Þýskalands á þessum árum. PDS 

sagðist vera í málsvari fyrir hinn venjulega þýska mann sem var óánægður með hvernig 

málum væri háttað eftir sameiningu og því stillti flokkurinn sér upp sem mótmælaflokkur 

fólksins (Zaslove, 2008). PDS beindi málflutningi sínum gegn Vestur-Þýskalandi og sakaði 

helstu flokka Þýskalands, Kristilega demókrata og Sósíal-demókrataflokkinn um að ganga 

eingöngu erinda og hagsmuna Vestur-Þýskalands á kostnað Austur-Þýskalands. PDS gekk 

langt í orðræðu sinni og sakaði Vestur-Þýskaland um að hafa gert Austur-Þýskaland að 

nýlendu sinni í einhliða sambandi sem eingöngu þjónaði vestur-þýskum hagsmunum. 

Þannig stillir PDS fólki Austur-Þýskalands upp sem saklausum fórnarlömbum sem sitja 

undir hremmingum af hálfu ráðandi stjórnmála- og efnahagselítu Vestur-Þýskalands í 

misheppnaðri sameiningu þessara fyrrum ríkja. Önnur áhersluatriði í stefnumálum PDS 

eru loforð um að vera áfram flokkur sem er óhræddur við að standa fyrir mótmælum gegn 



27 

félagslegu óréttlæti og standa vaktina sem siðapostular samfélagsins. Hefðbundin vinstri 

baráttumál eru viðhöfð, svo sem barátta fyrir atvinnuþátttöku og jöfnum kjörum kynja, 

sanngjarnri dagvistun barna, skólamálum, viðráðanlegu húsnæði fyrir alla og bættum 

vinnuskilyrðum. Öll þessi hefðbundu vinstrisinnuðu baráttumál eru gerð popúlísk með því 

að vísa til þess að ákveðin hnignun hafi átt sér stað frá því sem áður var þegar litið er til 

hins horfna Austur-Þýskalands sósíalismans (German Democratic Republic) með augun 

full af nostalgíutárum, og hjartarótum yljað með  hugljúfum minningum (mögulega 

fölskum) um hvað lífið var gott á þeim tíma (Zaslove, 2008). Félagsleg réttlætisbarátta 

PDS einfaldar flókið vandamál með tvískiptingu fólks í „við“ (hlunnfarnir saklausir Austur-

Þjóðverjar) og „hinir“ (frjálslyndir kúgarar elítu Vestur-Þýskalands) í eilífri baráttu sín á 

milli. Öll vandkvæði er snéru að sameiningu Þýskalands og komu mögulega niður á 

Austur-Þýskalandi eru, samkvæmt PDS, einsleitum ytri þáttum um að kenna, svo sem 

alþjóðavæðingunni, kapítalisma og Ameríkuvæðingu heimsins. Mikil tortryggni ríkir í PDS 

gagnvart markaðsvæðingu og markaðssetningu, ásamt ótta við forystu sem byggir á 

Vestrænum gildum og viðmiðum. PDS er því flokkur sem er andkapítalískur, mótfallinn 

alþjóðavæðingu og fylginn félagslegum baráttumálum. Hugmyndafræði PDS nær þvert 

yfir vinstrisinnuð stjórnmál og á ýmislegt sameiginlegt með sósíalisma, 

sósíaldemókratisma og hinum nýju vinstrisinnuðu stjórnmálum. Ekki er lögð mikil áhersla 

á sérstakan leiðtoga innan PDS (Zaslove, 2008).  

Fimm stjörnu hreyfingin 

Hreyfing Peppe Grillo á Ítalíu hefur gefið sig út fyrir að vera allt annað en hefðbundinn 

flokkur og skilgreinir sig hvorki á vinstri né hægri væng stjórnmálanna. Hreyfingin er 

andsnúin hefðbundnu stjórnmálafyrirkomulagi og vill leggja áherslu á að breyta 

umræðuhefðinni og gera hana minna stofnanaháða, t.a.m. með því að leggja mikið upp 

úr umræðum meðlima á netinu. Þó bendir Movarelli (2016) á að hreyfing Grillos hafi viss 

einkenni flokks, sér í lagi að upp á síðkastið sé Fimm stjörnu hreyfingin (Movimento 5 

Stelle) í raun það sem kallað er „catch all party“-flokkur sem gerir allt til þess að ná í sem 

flest atkvæði þvert á pólitíska hugmyndafræði (Movarelli, 2016). Orðræða 

hreyfingarinnar eða flokksins er popúlísk með áherslur á umhverfisvernd, upprætingu 

pólitískrar spillingar og andkapítalískan boðskap. Hreyfingin hefur frá upphafi verið 

andsnúin Evrópusambandinu og sameiginlegum gjaldmiðli, þ.e. evrunni, og lagt til að 

haldin yrði þjóðaratkvæðagreiðsla um útgöngu Ítalíu úr sambandinu. Evrópusambandið 
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er sakað um að ganga elítunni á hönd og að hagsmunum Ítalíu sé betur borgið utan þess. 

Svo virðist vera sem Peppe Grillo hafi dregið úr neikvæðu umtali um hefðbundið 

stórnmálafyrirkomulag eftir því sem Fimm stjörnu hreyfing hans líkist meira 

stjórnmálaflokki (Movarelli, 2016). 

Eftir að hafa skoðað hvernig málum var háttað í Þýskalandi eftir fall Berlínarmúrsins, 

og á Spáni, í Grikklandi og á Ítalíu eftir efnahagshrunið árið 2008 er áhugavert að skoða 

stuttlega hver staðan var á Íslandi á sama tíma áður en farið verður í ítarlegri greiningu. 

3.1.3 Ísland í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008 

Efnahagshrunið árið 2008 á Íslandi var alvarlegt vegna yfirstærðar bankakerfisins miðað 

við þjóðarframleiðslu þegar það hrundi. Í kjölfar hrunsins þurftu Íslendingar að kljást við 

mikla verðbólgu og hjól atvinnulífsins tóku að hægja verulega á sér. Atvinnuleysi mældist 

3% heilt yfir árið 2008, fór upp í 7,2% árið 2009, féll svo niður í 5,4% árið 2013 og endaði 

í 3% aftur fyrir kosningar árið 2016 (Hagstofan, 2017). Vísitala neysluverðs fór úr 5% árið 

2007 upp í 12% á árunum 2008-2009, en lækkaði aftur niður í kjölfarið og var 3,9% árið 

2013, og endaði í 1,7% fyrir kosningar árið 2016 (Hagstofan, 2017). Verg landsframleiðsla 

féll úr 9,35% árið 2007 niður í -6,94% árið 2008, en hagvöxtur náðist ekki aftur fyrr en árið 

2011 og var verg landsframleiðsla þá 1,99%, kosningaárið 2013 var hún 4,41% og 

kosningaárið 2016 var hún komin upp í 7,20% (Hagstofan, 2017). Árið 2010 voru 14,7% 

heimila á landinu í skuldavanda með afborganir af húsnæði sínu en 24% álitin vera í 

skuldavanda sé miðað við hærra neysluviðmið. Helmingur þeirrar prósentu skuldaði 

meira en sem nemur verðmæti fasteignar Framsóknarflokkurinn setti síðar fram loforð 

um að taka á skuldavanda heimilanna (Skýrsla sérfræðingahóps um skuldavanda 

heimilanna, 2010).  Ósætti almennings með ástandið rétt eftir kreppu varð til þess að 

mótmælaalda reið yfir landið. Almenningur kallaði eftir endurnýjun á þingi sem varð að 

lokum að veruleika. Í kjölfar Búsáhaldarbyltingarinnar og ákalls almennings um kosningar 

fóru fyrrum stjórnvöld, undir forystu Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar, frá völdum og við 

tók stjórn Samfylkingar og Vinstri grænna. Kallað var eftir aðstoð 

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins við að leiðrétta bága efnahagsstöðu landsins. Úr slíkum jarðvegi 

þrenginga, og út frá stjórnmálalegu og efnahagslegu ástandi, sprettur popúlisminn upp 

(Eiríkur Bergmann, 2015). Gömlu flokkarnir gengu margir í endurnýjun lífdaga með nýju 

fólki innan flokka og breyttum áherslum, ásamt því að nýir flokkar skutu rótum og reyndu 
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fyrir sér í kosningum, sumir með góðum árangri. Í kjölfar kosninga árið 2013 var 

Sjálfstæðisflokkur aftur kominn til valda í stjórnarsamstarfi við Framsóknarflokk. Vorið 

2016 var kallað eftir afsögn forsætisráðherrans Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar í 

kjölfar hneykslismáls er varðaði aflandsreikning hans. Í kjölfarið var mynduð ríkissjórn 

Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Bjartrar Framtíðar. Á þessu tímabili komust nýir flokkar 

inn á þing, t.a.m. Borgarahreyfingin og Píratar. Áhugavert er að skoða hvort vinstri 

popúlismi hafi birst hér á landi eftir hrunið í stefnuskrám þeirra flokka sem náð hafa 

mönnum inn á þing eða í borgarstjórn. 

  



30 

4 Greining á stefnuskrám 

Hér  eftir verður skoðað hvort merki um vinstri popúlisma er að finna í stefnuskrám 

íslenskra miðju- og vinstri flokka sem náðu manni inn á þing á kosingaárunum 2009, 2013 

og 2016. Í þessu tilfelli Borgarahreyfingin, Píratar, Samfylkingin, Framsóknarflokkurinn, 

Björt framtíð og Vinstri græn. Skoðaðar voru þrjár stefnuskrár hjá Samfylkingunni, 

Framsóknarflokknum og Vinstri grænum, sem buðu fram öll árin. Tvær stefnuskrár voru 

skoðaðar hjá Pírötum og Bjartri framtíð fyrir árin 2013 og 2016, en flokkarnir voru ekki í 

framboði árið 2009. Einungis ein stefnuskrá var skoðuð frá Borgarahreyfingunni, en hún 

var ekki í framboði árin 2013 og 2016. 

Til greiningar á stefnuskrám íslensku flokkanna voru skoðaðir níu þættir sem höfundi 

þessarar ritgerðar þótti einkenna vinstri popúlíska flokka eftir að hafa rýnt í skrif 

fræðimanna um efnið (sjá umfjöllun um vinstri popúlisma, kafla 3). Þættirnir eru í fyrsta 

lagi áhersla á velferðarhyggju fyrir undirokaða í samfélaginu (Munro, 2015; Zaslove, 

2008), í öðru lagi að flokkurinn sé andkapítalískur (March og Mudde, 2005; Zaslove, 2008), 

í þriðja lagi að hann standi með fólkinu í landinu gegn spilltri elítunni (Mudde og 

Kaltwasserm, 2013), í fjórða lagi að flokkurinn lofi fólkinu betrumbót (Zarzalejos, 2016; 

Gerodimos,2015), í fimmta lagi að hann geri ráð fyrir almannavilja (Mudde og Kaltwasser, 

2013), í sjötta lagi að hann boði einfaldar lausnir (hyggjuvitslausnir) (Mudde, 2004; Van 

Kessel, 2015), í sjöunda lagi að hann bendi á að aðrir flokkar séu í slagtogi með elítunni 

(March og Mudde, 2005), í áttunda lagi að aðeins þeirra flokkur geti sinnt hagsmunum 

fólksins (March og Mudde, 2005) og í níunda lagi áhersla á beint lýðræði (Zarzalejos, 2016; 

Gerodimos, 2015). Þess má geta að ef um fleiri en eina stefnuskrá flokks var að ræða voru 

þær skoðaðar í sitthvoru lagi til að kanna hvort flokkurinn bæri vinstri popúlísk einkenni 

heilt yfir, en stefnuskrárnar ekki bornar saman í þeim tilgangi að skoða hvor væri 

popúlískari. Í lok ritgerðarinnar verða dregin saman í töflu þau vinstri popúlísku einkenni 

sem var að finna í stefnuskrá hvers flokks fyrir sig. 
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4.1 Borgarahreyfingin 

Borgarahreyfingin var stofnuð í kjölfar hrunsins árið 2008 og bauð fram til kosninga árið 2009 

(Vísir, 2009). Hlaut Borgarahreyfingin 7,2% atkvæða í niðurstöðum Alþingiskosninga í apríl 

2009 um allt land og náði inn á þing fjórum þingmönnum (Mcc.is, 2009). 

4.1.1 Áhersla á velferðarhyggju fyrir undirokaða í samfélaginu – mótfallinn 
niðurskurði 

Í stefnuskrá Borgarahreyfingarinnar má sjá ummerki um að flokkurinn vilji leiðrétta hlut 

þeirra sem urðu undir í efnahagshruninu árið 2008. Mikill áhersla er lögð á að koma hinu 

heiðarlega fólki til bjargar og lítið er horft til sjónarmiða lánveitenda, þeir virðast frekar 

álitnir tilheyra elítu sem ekki þurfi að taka tillit til. Segir m.a.: 

Alvarleg skuldastaða heimilanna verði tafarlaust lagfærð með því að færa vísitölu 

verðtryggingar fram fyrir hrun hagkerfisins (til janúar 2008). Höfuðstóll og afborganir 

húsnæðislána lækki til samræmis við það. Raunvextir á verðtryggðum lánum verði að 

hámarki 2-3% og afborgunum af húsnæðislánum megi fresta um tvö ár með lengingu 

lána. Skuldabyrði heimila vegna gengistryggðra íbúðalána verði lagfærð í samræmi 

við verðtryggð íbúðalán. Í framhaldinu verði gert samkomulag við eigendur 

verðtryggðra húsnæðislána um að breyta þeim í skuldabréf með föstum vöxtum og 

verðtryggingarákvæði í lánasamningum verði afnumin (Þráinn Bertelsson, 2009).  

Borgarhreyfingin lagði jafnframt ríka áherslu á að forðast allan niðurskurð til þess að 

vernda velferð undirokaðra í samfélaginu, rétt  eins og vinstri popúlistar leggja áherslu á. 

Flokkurinn vildi að „halla á ríkissjóði verði mætt með endurskoðun skattkerfisins, m.a. 

með fjölgun skattþrepa, hátekjuskatti og breytingum á virðisaukaskatti, frekar en 

niðurskurði í heilbrigðis- og velferðarþjónustu“ (Þráinn Bertelsson, 2009). 

4.1.2 Andkapítalískur (meira en vinstrisinnaðir) 

Stýring á kaupum og sölu ríkisfyrirtækja, ríkisyfirtaka á fyrirtækjum og öreigayfirtaka 

starfsmanna í anda kommúnisma eru allt öfga vinstrisinnaðar lausnir í andstöðu við 

hugmyndir kapítalisma um frjálsan markað. Flokkurinn leitar lausna sem ganga gegn 

lausnum sem frjáls markaður myndi fela í sér, þess í stað er valin leið mikilla ríkisafskipta 

og jafnvel yfirtöku starfsfólksins, sem minnir á sósíalíska hugmyndafræði í andstöðu við 

kapítalisma. Fram kemur í stefnuskrá Borgarahreyfingarinnar frá árinu 2009 að skuldsett 

fyrirtæki verði aðeins seld með ásættanlegum hagnaði annars yrði starfsfólki leyft að taka 

yfir fyrirtækið. Flokkurinn vildi ekki sjálfkrafa niðurfellingu skulda, heldur frekar hagstæð 

lán til lífvænlegra fyrirtækja eða breytinga á þeim og/eða hlutafé í eigu ríkisins (Þráinn 
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Bertelsson, 2009). Einnig gætti tortryggni gagnvart Alþjóðagjaldeyris-sjóðnum og þar með 

alþjóðahagkerfinu þar sem flokkurinn vildi koma í veg fyrir yfirtöku sjóðsins á íslenskum 

fyrirtækjum (Þráinn Bertelsson, 2009). 

4.1.3 Staðið með fólkinu gegn spilltri elítunni 

Borgarahreyfingin boðaði betrumbót fyrir fólkið í landinu vegna hárra vaxta verðtryggðra 

lána sem hækkað höfðu mikið eftir hrunið 2008, en flokkurinn gerði ráð fyrir sakleysi 

fólksins þegar það tók sér lán (hið hvítþvegna venjulega fólk). Ástæður hrakfara fólksins 

mátti ekki rekja til lántöku þeirra heldur var fjármálalífinu um að kenna og misbrestum 

þess í alþjóðlegu bankakerfi, og því var það elítunni um að kenna. Tillögurnar voru fyrst 

og fremst settar fram til að gagnast fólkinu án tillits til þess hvernig þær gætu bitnað á 

lánadrottnum. Borgarahreyfingin skipti fólkinu í tvo aðskilda hagsmunahópa sem gætu 

ekki farið saman. Þar segir: 

Alvarleg skuldastaða heimilanna verði tafarlaust lagfærð með því að færa vísitölu 

verðtryggingar fram fyrir hrun hagkerfisins (til janúar 2008). Höfuðstóll og afborganir 

húsnæðislána lækki til samræmis við það. Raunvextir á verðtryggðum lánum verði að 

hámarki 2–3% og afborgunum af húsnæðislánum megi fresta um tvö ár með lengingu 

lána. Skuldabyrði heimila vegna gengistryggðra íbúðalána verði lagfærð í samræmi 

við verðtryggð íbúðalán. Í framhaldinu verði gert samkomulag við eigendur 

verðtryggðra húsnæðislána um að breyta þeim í skuldabréf með föstum vöxtum og 

verðtryggingarákvæði í lánasamningum verði afnumin (Þráinn Bertelsson, 2009). 

Hér er staðið með halloka fyrirtækjum (heiðarlega venjulega fólkinu) og komið í veg fyrir 

að aðrir sem standa sterkar geti vænkað eigin hag með hagkvæmri yfirtöku illa settra 

fyrirtækja á frjálsum markaði (elítan): „Skuldsett fyrirtæki [verði] aðeins seld með 

ásættanlegum hagnaði annars starfsfólki leyft að taka yfir fyrirtækið. Ekki sjálfkrafa 

niðurfelling skulda frekar hagstæð lán til lífvænlegra fyrirtækja eða breytinga á þeim og 

eða hlutarfé í eigu ríkisins“ (Þráinn Bertelsson, 2009). Frekar en að skera niður er farin 

leið eignatilfærslu þar sem skatttekjur eru sóttar til þeirra sem eru betur stæðir 

fjárhagslega. Þannig er hlutur heiðarlega venjulega fólksins varinn á kostnað hinna spilltu 

elítu eignamanna í samfélaginu: „Halla á ríkissjóði verði mætt með endurskoðun 

skattkerfisins, m.a. með fjölgun skattþrepa, hátekjuskatti og breytingum á 

virðisaukaskatti, frekar en niðurskurði í heilbrigðis- og velferðarþjónustu. 

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn fái ekki að taka yfir stjórn á  landinu“ (Þráinn Bertelsson, 

2009). Mikil tortryggni gagnvart alþjóðamarkaðskerfinu einkennir ákvæði 



33 

stefnuskrárinnar varðandi ICESAVE og því talin þörf á óháðum rannsakanda. Þar kemur 

fram ákvæði um nauðsyn þess að óháðir sérfræðingar sinni rannsókn á ICESAVE-

reikningum Landsbankans og öðrum erlendum skuldum. Orðrétt segir: „sennilega hafi 

verið um svikamyllu að ræða en ekki eðlilega  bankastarfsemi.“ Lofað er endurheimt þess 

fjármagns sem Borgarahreyfingin telur vera illa fengið. Þá er kallað eftir, í öðrum 

ákvæðum, óháðri rannsókn á efnahagshruninu fyrir opnum tjöldum, og þangað til henni 

ljúki eigi eignir grunaðra auðmanna að vera frystar og kallað er eftir ógildingu allra 

fjármálagjörninga undanfarinna tveggja ára ef sýnt þykir að um óeðlilega gjörninga hafi 

verið að ræða (Þráinn Bertelsson, 2009). 

4.1.4 Lofar fólkinu betrumbót 

Þetta einkenni vinstri-popúlisma fyrirfannst ekki í stefnuskrá Borgarahreyfingarinnar. 

4.1.5 Gerir ráð fyrir almannavilja 

Hér gerir Borgarahreyfingin ráð fyrir því að allir landsmenn sem einn vilji að auðlindir séu 

í þjóðareign en nær örugglega eru þeir til sem þykir annað fyrirkomulag hagstæðara eða 

hafa annan skilning á hvað ætti að vera og hvað ætti ekki að vera í þjóðareign: „Allar 

náttúruauðlindir verði í þjóðareigu og óheimilt að framselja þær nema tímabundið og þá 

aðeins með viðurkenndum gagnsæjum aðferðum þar sem fyllsta jafnræðis og arðs er 

gætt“ (Þráinn Bertelsson, 2009). 

4.1.6 Einfaldar lausnir boðaðar eða hyggjuvitslausnir (e. common sense) 

Frysting eigna auðmanna virðist vera einföld lausn á flóknu vandamáli, en er án efa ekki 

svo auðveld lausn í framkvæmd. Þar að auki er ákaflega erfitt verkefni að hafa yfirsýn yfir, 

og útrýma, spillingu á milli þings og fjármálalífs en lagt er til að öllum hagsmunatengslum 

á milli viðskiptaheims og þingheims sé útrýmt. Endurheimt þess fjármagns sem 

Borgarahreyfingin telur vera illa fengið er lofað. Einnig er, í öðrum ákvæðum, kallað eftir 

óháðri rannsókn á efnahagshruninu fyrir opnum tjöldum og að þangað til að henni ljúki 

eigi eignir grunaðra auðmanna að vera frystar, og kallað er eftir ógildingu allra 

fjármálagjörninga undanfarinna tveggja ára ef sýnt þyki að um óeðlilega gjörninga hafi 

verið að ræða (Þráinn Bertelsson, 2009). 
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4.1.7 Aðrir flokkar í slagtogi með elítunni 

Aðrir flokkar eru óbeint sakaðir um að hafa verið viðriðnir spillingarmál þar sem óeðlileg 

hagsmunatengsl hafi átti sér stað milli viðskiptaheims og þingheims (Þráinn Bertelsson, 

2009). 

4.1.8 Aðeins þeirra flokkur getur sinnt hagsmunum fólksins  

Þetta einkenni vinstri-popúlisma fyrirfannst ekki í stefnuskrá Borgarahreyfingarinnar. 

4.1.9 Áhersla á beint lýðræði 

Hér má merkja aukna áherslu á aukið beint lýðræði í íslenskum stjórnmálum. Fólkið er 

frekar í rétti en kjörnir fulltrúar þess. Fram kemur í stefnuskrá Borgarahreyfingar að 

landsmenn eigi að semja sína eigin stjórnarskrá. Þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram um mál 

sem varða þjóðarhag óski 7% þjóðarinnar þess. Sama skuli gilda um þingrof. Bera skal alla 

samninga sem framselja vald undir þjóðaratkvæðagreiðslu. Í öðru ákvæði er kallað eftir 

því að tiltekinn minnihluti þingmanna geti boðað til þjóðaratkvæðagreiðslu um 

lagafrumvörp sem Alþingi hefur samþykkt (Þráinn Bertelsson, 2009). 

4.1.10 Samantekt greiningar á stefnuskrá Borgarahreyfingarinnar 

Eins og sjá má af greiningunni hér að ofan á stefnuskrá Borgarahreyfingarinnar frá árinu 

2009 þá ber flokkurinn sjö vinstri popúlísk einkenni af þeim níu sem lagt var upp með í 

upphafi greiningar. 

4.2 Píratar 

Pírataflokkurinn var stofnaður 24. nóvember 2012 og fengu í fyrsta sinn menn inn á þing 

árið 2013 (Alþingi.is, e.d.). Píratar eru staðsettir rétt vinstra megin við miðju þó um 

staðsetninguna sé deilt (Hulda Hólmkelsdóttir, 2016). Pírataflokkurinn fékk 5,1% fylgi í 

Alþingiskosningum árið 2013 og þrjá þingmenn inn á þing (Rúv.is, 2013). Pírataflokkurinn 

jók við sig fylgi í næstu alþingiskosningum árið 2016 þegar flokkurinn hlaut 14,5% fylgis, 

sem skilaði sér í tíu þingsætum (Rúv.is, 2016). Stefnuskrár flokksins frá árunum 2013 og 

2016 eru skoðaðar í sitthvoru lagi og dæmi tekin um einkenni vinstri popúlisma þar sem 

við á í greiningunni.  
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4.2.1 Áhersla á velferðarhyggju fyrir undirokaða í samfélaginu - mótfallinn 
niðurskurði 

Áhersla er lögð á velferð í stefnuskrá Pírata frá 2016, sér í lagi undirmálsfólks í ljósi loforða 

um gjaldfrjálsa heilbrigðisþjónustu af öllu tagi. Niðurskurður fyrri stjórnvalda er hér 

fordæmdur. Einnig er talað um fjármögnun gjaldfrjálsrar heilbrigðisþjónustu hér með 

uppboði ríkisins á veiðiheimildum sem hægri flokkar hafa sagt að jafngildi eignaupptöku í 

sjávarútvegi. Orðrétt stendur:  

Við eigum öll rétt á fullnægjandi heilbrigðisþjónustu; jafnt aðgengi að 

heilbrigðisþjónustu eru grundvallarmannréttindi sem allir skulu njóta. Stefnt skal að 

því að heilbrigðisþjónusta og nauðsynleg lyfjakaup verði gjaldfrjáls. Aðbúnaður og 

kjör heilbrigðisstarfsfólks verði bætt verulega og fjársvelti heilbrigðiskerfisins hætt. 

Uppboð ríkisins á tímabundnum afnotum af sjávarauðlind landsmanna getur tryggt 

endurreisn heilbrigðisþjónustunnar og gjaldfrelsi hennar um fyrirséða framtíð. 

(Stefnuskrá Pírata, 2016) 

4.2.2 Andkapítalískur (meira en vinstrisinnaðir) 

Hér er lögð áhersla á aðkomu ríkis við uppstokkun á frjálsum markaði:  

Endurskipuleggja þarf hagkerfið til að tryggja stöðugleika þess þegar áframhaldandi 

vöxtur er útilokaður. Tryggja þarf lágmarksafkomu hvers og eins, svo efnahagslegar 

þrengingar geti ekki svipt einstaklinga möguleikanum á því að nýta réttindi sín. Safna 

þarf og miðla upplýsingum um stöðu hagkerfisins með skýrum hætti. Koma þarf á 

gagnsæi varðandi mikilvæga þætti á borð við dreifingu fjármagns. Stefna þarf að því 

að efnahagurinn þjóni þörfum samfélagsins. (Stefnuskrá Pírata, 2013) 

Í stefnuskrá Pírata frá 2016 má merkja skýra tortryggni gagnvart frjálsum 

markaðslausnum þegar óæskilegt er talið að „leita til einkaaðila“, orðrétt stendur:  

Grunnframfærsla LÍN skal leiðrétt og miðuð við eðlilegar fjárþarfir fólks í námi. Stefnt 

skal að afnámi tekjuskerðingar námslána og því að LÍN veiti nemendum lán við 

upphaf náms, svo að þeir þurfi ekki að leita til einkaaðila á þeim tímapunkti. Leita 

þarf leiða til þess að hluti af námslánum verði styrkur. (Stefnuskrá Pírata, 2016) 

Þetta loforð í stefnuskrá frá árinu 2016 um mannsæmandi framfærslu gengur augljóslega 

gegn kapítalískri hugmyndafræði og gæti talist til hugmyndafræði sem er afgerandi langt 

til vinstri. Orðrétt stendur: „Allir eiga rétt á mannsæmandi framfærslu í auðugu landi. 

Lágmarksframfærsluviðmið eru nauðsynleg til þess að tryggja það að allir geti lifað með 

reisn“ (Stefnuskrá Pírata, 2016). 
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4.2.3 Staðið með fólkinu gegn spilltri elítunni 

Í stefnuskrá Pírata frá 2013 kemur fram almennt popúlískt atriði sem einnig á við um 

vinstri popúlisma en það er skipting á þjóðinni í hina valdaminni (heiðarlega venjulega 

fólkið) og hina valdameiri (elítan) en lítið þar á milli. Orðrétt stendur: „Gagnsæi snýst um 

að opna hina valdameiri gagnvart eftirliti hinna valdaminni“ (Stefnuskrá Pírata, 2013). Í 

stefnuskrá Pírata frá 2013 er fólkið álitið saklaust (heiðarlega venjulega fólkið) af eigin 

þætti í hruni efnahagslífsins, á meðan lánadrottnar eru sakaðir um að hafa orsakað hrunið 

(spillta elítan) og að fólkið eigi allan rétt á að fá þann skaða leiðréttann. Orðrétt stendur: 

„Málsóknir eru réttlát leið fyrir lántakendur sem vilja fá lán sín lækkuð lögum samkvæmt 

og skulu vera öllum opin óháð efnahag. Venjulegt fólk skal ekki gert gjaldþrota vegna 

bankahruns sem lánveitandi þeirra orsakaði“ (Stefnuskrá Pírata, 2013).  

Hér er fjallað um að Alþingi sé rúið trausti og látið líta svo út að Píratar ætli að 

endurvekja traust á Alþingi hljóti þeir atkvæði fólksins. Píratar vilja gera úrbætur sem 

stuðla að auknu trausti almennings en þeir útmála stjórnmálamenn ekki sem elítu heldur 

benda aðeins á það sem laga þurfi innan kerfisins sem þeir starfa sjálfir innan. Orðrétt 

stendur: 

Alþingi nýtur afar lítils trausts meðal landsmanna og það er ein brýnasta áskorun 

íslenskra stjórnmála. Píratar hafa ýmsar tillögur að úrbótum á störfum þingsins sem 

hægt er að innleiða strax. Þeirra á meðal er að ráðherrar séu ekki þingmenn á sama 

tíma, að fundir fastanefnda þingsins verði að jafnaði opnir, að þingmál lifi á milli þinga 

í stað þess að falla niður eins og nú er og að forseti Alþingis hafi dagskrárvald í reynd, 

geti vísað vanbúnum málum til baka í ráðuneytin og neitað að taka þau á dagskrá. 

Sömuleiðis að sett verði á fót sérstök lagaskrifstofa Alþingis sem og ný þverpólitísk 

þingmannanefnd (Framtíðarnefndin) þar sem unnið verði markvisst að 

langtímamarkmiðum og stefnum. (Stefnuskrá Pírata, 2016) 

Hér koma fram ásakanir um að arðurinn af fiskiafurðum sé fluttur úr landi af spilltri 

elítunni. Píratar lofa úrbótum og ætla að sjá til þess að ekki verði hægt að skjóta undan 

skatti. Píratar ætla að veita fólkinu arðinn þess í stað og sjá til þess að skatttekjur berist 

til ríkissjóðs. Enn fremur segir:  

Allur afli skal fara á markað til að gera viðskipti með sjávarútvegsafurðir eðlilegri og 

bæta hag sjómanna, minni sjávarútvegsfyrirtækja og annarra fyrirtækja sem vinna 

með aukaafurðir. Þetta myndi stuðla að eðlilegri verðmyndun á afurðum, jafna 

möguleika fiskvinnslna í landinu og tryggja að arðurinn af auðlindinni sé ekki fluttur 

úr landi. (Stefnuskrá Pírata, 2016) 
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Fjallað er um skattaskjól í öðru atriði þar sem kemur fram að Píratar vilja leita uppi 

fjármagn Íslendinga í skattaskjólum og tryggja að alþjóðleg fyrirtæki sem starfa á Íslandi 

greiði skatta á Íslandi, með því að koma í veg fyrir að hagnaði þeirra sé komið úr landi sem 

vaxtagreiðslum til móðurfyrirtækis (Stefnuskrá Pírata, 2016). 

4.2.4 Lofar fólkinu betrumbót, áhersla á beint lýðræði og staðið með fólkinu gegn 
spilltri elítunni 

Í stefnuskrá Pírata 2016 koma einnig fram nokkur áhugaverð líkindi við vinstri popúlisma. 

Píratar vilja að hömlur séu settar á völd hefðbundinna stjórnmála og ætla sér að færa þau 

fólkinu. Í stefnuskránni má greina efasemdir um að hefðbundnum stjórnvöldum 

(fulltrúalýðræði) sé treystandi til þess að bera hagsmuni fólksins fyrir brjósti, heldur þurfi 

beina aðkomu heiðvirða fólksins. Píratar gera ekki ráð fyrir almannavilja hér þar sem talað 

er um sjálfsákvörðunarrétt einstaklinga og gengið er út frá því að fólk hafi ólíkar 

hugmyndir. Auk þess vilja Píratar að fólkið í landinu taki þátt í ákvarðanatöku með beinu 

lýðræði. Öll þessi atriði koma fram í stefnuskránni þar sem stendur orðrétt:   

Píratar treysta fólkinu í landinu til þess að taka góðar og skynsamlegar ákvarðanir um 

líf sitt og samfélag. Við viljum innleiða frumkvæðis- og málskotsrétt þjóðarinnar með 

nýrri stjórnarskrá. Frumkvæðisrétturinn veitir þjóðinni beinan aðgang að 

lagasetningu þingsins. Með málskotsréttinum fær almenningur verkfæri í hendur til 

að veita Alþingi nauðsynlegt aðhald og stöðva lög sem sett eru í óþökk þjóðar. Píratar 

telja að allir hafi rétt til að koma að ákvarðanatöku um málefni sem varða þá. Við 

viljum vernda sjálfsákvörðunarrétt einstaklinga með eflingu borgararéttinda og 

auknu valfrelsi um eigin heilsu, atvinnu og lífsstíl. Við viljum tryggja 

sjálfsákvörðunarrétt samfélagsins í heilbrigðu lýðræði með ríkri aðkomu og aðhaldi 

almennings. Upplýsingatækni nútímans opnar leiðir fyrir nýsköpun í lýðræði og eykur 

áhrif borgaranna. Lögfesta málskots- og frumkvæðisrétt þjóðarinnar með nýrri 

stjórnarskrá. Auka aðkomu borgaranna að ákvarðanatöku samfélagsins með virku 

lýðræði. (Stefnuskrá Pírata, 2016) 

4.2.5 Gerir ráð fyrir almannavilja 

Þetta einkenni vinstri-popúlisma fyrirfannst ekki í stefnuskrám Pírata. 

4.2.6 Einfaldar lausnir boðaðar eða hyggjuvitslausnir (e. common sense) 

Þetta einkenni vinstri-popúlisma fyrirfannst ekki í stefnuskrám Pírata. 

4.2.7 Aðrir flokkar í slagtogi með elítunni 

Þetta einkenni vinstri-popúlisma fyrirfannst ekki í stefnuskrám Pírata. 
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4.2.8 Aðeins þeirra flokkur getur sinnt hagsmunum fólksins 

Þetta einkenni vinstri-popúlisma fyrirfannst ekki í stefnuskrám Pírata. 

4.2.9 Áhersla á beint lýðræði 

Gegnumgangandi áhersla á eftirlit almennings með ótraustverðum stjórnmálum landsins 

og kröfur um íhlutun almannaviljans í beinni þjóðaratkvæðagreiðslu gegn ályktunum 

fulltrúalýðræðis (Stefnuskrá Pírata, 2013 og 2016) (sjá einnig í umfjöllun um Pírata í „Lofar 

fólkinu betrumbót, einnig er áhersla á beint lýðræði, staðið með fólkinu gegn spilltri 

elítunni“). 

4.2.10 Samantekt greiningar á stefnuskrám Pírata 

Að ofangreindri greiningu á stefnuskrám Pírata frá árinu 2013 og 2016 má sjá að 

flokkurinn ber flokkurinn fimm vinstri popúlísk einkenni af þeim níu sem lagt var upp með 

í upphafi greiningar.  

4.3 Samfylkingin 

Samfylkingin varð til sem kosningabandalag úr eldri vinstriflokkum þann 16. febrúar árið 

1999 og fékk í fyrsta sinn fulltrúa kjörna inn á þing sama ár (Alþingi.is, e.d.). Samfylkingin 

er jafnaðarmannaflokkur vinstra megin við miðju (Hulda Hólmkelsdóttir, 2016). 

Samfylkingin hlaut 30% atkvæða árið 2009 og fékk tuttugu þingmenn (Mcc, 2009). Árið 

2013 hlaut Samfylkingin 12,9% atkvæða og fékk níu menn inn á þing (Rúv, 2013). 

Samfylkingin hlaut svo 5,7% atkvæða árið 2016 og þrjá menn inn á þing (Rúv, 2016).  

4.3.1 Áhersla á velferðarhyggju fyrir undirokaða í samfélaginu - mótfallinn 
niðurskurði 

Samfylkingin er velferðarflokkur svo það kemur ekki að óvart að velferð sé flokknum 

hugleikin í stefnuskrám hans. Í stefnuskrá frá 2009, rétt eftir hrun, kemur fram áhersla 

þeirra á úrbætur vegna skaða efnahagslægðarinnar, en hafa ber í huga að slíkt telst ekki 

endilega vera popúlískt einkenni heldur á við um velferðarflokka á vinstri væng stjórnmála 

almennt. 

Í stefnuskrá ársins 2009 er talað um að: „mikilvægasta verkefni næstu ríkisstjórnar 

[sé] að tryggja aukna verðmætasköpun, atvinnu og velferð. Íslenska þjóðin [standi] á 

tímamótum [eftir hrun efnahagslífsins]“ (Stefnuskrá Samfylkingar, 2009). Víða í 

stefnuskrá Samfylkingar frá árinu 2009 er lögð mikil áhersla á velferð einstaklinga í 
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samfélagi við aðra menn. Í stefnuskrá flokksins frá árinu 2013 er áfram lögð mikil áhersla 

á velferð sem er knúin áfram af markaðsdrifnum lausnum sem þó er höfð stjórn á með 

það að markmiði að velferð undirokaðra sé trygg (Stefnuskrá Samfylkingar, 2013). 

4.3.2 Andkapítalískur (meira en vinstrisinnaðir) 

Samfylkingin sýnir að flokkurinn er ekki tilbúinn til þess að heimila óheftum frjálsum 

markaði að ráða för í endurreisn efnahagslífsins, heldur er hann opinn fyrir ríkisafskiptum 

sem ætlað er að tryggja sanngjarna meðferð allra rekstraraðila, eins og hér kemur fram í 

stefnuskrá frá árinu 2009: „Í endurreisn atvinnulífsins þarf að tryggja að rekstrarhæf 

fyrirtæki fái nauðsynlegt fjármagn til rekstrar. Þar megum við engan tíma missa. Ríkið þarf 

að taka með gagnsæjum hætti á skuldamálum fyrirtækja og tryggja jafnræði í meðferð 

sambærilegra mála. Þannig verða almannahagsmunir best tryggðir við endurreisn 

efnahagslífsins“ (Stefnuskrá Samfylkingar, 2009). Samfylkingin er ekki mótfallin 

alþjóðlegri samvinnu sem byggir á frjálsum viðskiptum sem tryggir þó ákveðna velmegun, 

eins og dæmin sýna með stuðningi Samfylkingar og áherslu á alþjóðlegt samstarf við 

Evrópusambandið og aðrar yfirþjóðlegar stofnanir á borð við Evrópska seðlabankann og 

Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, ásamt áherslu á mikilvægi myntbandalags. Þetta sýnir að 

Samfylkingin er ekki vinstri popúlískur flokkur þegar kemur að tortryggni gagnvart 

alþjóðahagkerfinu (Stefnuskrá Samfylkingar, 2013). Á hinn bóginn vill Samfylkingin veita 

fólkinu af auðlindum sem einkaframtakið býr til auð úr, Þar segir: 

Við uppbyggingu Íslands með hugsjónir jafnaðarstefnunnar að leiðarljósi hvílir 

velmegun þjóðarinnar á mann- og náttúruauði jafnt sem í hefðbundnum 

framleiðslugreinum á borð við sjávarútveg, landbúnað og iðnað sem og í 

ferðaþjónustu og framsæknum hátækni- og þekkingariðnaði. Almenningi verði 

skapaðar varanlegar tekjur af sameiginlegum auðlindum þjóðarinnar í samræmi við 

tillögur auðlindanefndar þar um. (Stefnuskrá Samfylkingar, 2016) 

4.3.3 Staðið með fólkinu gegn spilltri elítunni 

Í stefnuskrá frá 2009 má einnig greina skiptingu fólksins í saklaust venjulegt fólk og spillta 

elítu sérhagsmuna sem Samfylkingin ætlar sér að leiðrétta: „Treysta þarf stoðir 

efnahagslífsins með almennum aðgerðum sem tryggi almannahag en hygla ekki 

sérhagsmunahópum. Sú grunnregla jafnaðarstefnunnar að þeir sem þurfi eigi að njóta 

fyrirgreiðslu á að vera leiðarljós í aðgerðum til að létta skuldsettum fjölskyldum leið út úr 

núverandi erfiðleikum“ (Stefnuskrá Samfylkingar, 2009). Hér kemur því fram vinstri-
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popúlísk orðræða um baráttu venjulega fólksins við spillta elítu samfélagsins. Aftur verður 

vart við skiptingu í venjulega fólkið og elítu í stefnuskrá flokksins frá 2013 þegar 

Samfylkingin lofar að verja hagsmuni almennings fremur en sérhagsmuni, en þar segir: 

„Velferðastefna jafnaðarmanna byggist á því að jafna lífskjör og veita öllum jöfn tækifæri. 

Jafnaðarmenn munu áfram og ætíð forgangsraða í þágu heimilanna, barnafjölskyldna, 

þeirra sem höllum fæti standa og alls almennings fremur en sérhagsmuna“ (Stefnuskrá 

Samfylkingar, 2013). 

4.3.4 Lofar fólkinu betrumbót 

Þetta einkenni vinstri-popúlisma fyrirfannst ekki í stefnuskrám Samfylkingar. 

4.3.5 Gerir ráð fyrir almannavilja 

Í stefnuskránni frá 2009 er kveðið nokkuð fast að orði um almannavilja þegar talað er um 

„afstöðu þjóðarinnar“ í garð einkavæðingar fiskistofna í sjávarútvegi (kvótakerfið í 

núverandi mynd) en gert er ráð fyrir að allir landsmenn séu mótfallnir núverandi kerfi. Í 

stefnuskrá frá árinu 2009 segir orðrétt: „Vegna staðfastrar andstöðu meðal þjóðarinnar 

við einkavæðingu fiskistofna stefna stjórnvöld nú loks að því að festa í stjórnarskrá ákvæði 

um þjóðareign á auðlindum“ (Stefnuskrá Samfylkingar, 2009). Í stefnuskrá frá árinu 2013 

er ekki lengur vísað jafn afdráttarlaust til afstöðu þjóðarinnar heldur til 

þjóðaratkvæðagreiðslu frá árinu 2012 um tillögur stjórnlagaráðs sem sýndi fram á um að 

74% kjósenda studdu að náttúruauðlindir sem ekki væru í einkaeigu yrðu lýstar 

þjóðareign (Stefnuskrá Samfylkingar, 2013). 

4.3.6 Einfaldar lausnir boðaðar eða hyggjuvitslausnir (e. common sense) 

Í stefnuskrá Samfylkingar er lögð áhersla á að auðlindir Íslands eigi bæði að standa undir 

velferð landsmanna og á sama tíma vera arðbærar og sjálfbærar. Þar segir: „Samfylkingin 

vill vinna að því að nýting auðlinda í almannaþágu verði í framtíðinni bæði arðsöm og 

sjálfbær, hvort sem er um að ræða fiskistofnana við landið eða hagnýtingu vatnsafls- og 

gufuvirkjana til frekari orkuvinnslu“ (Stefnuskrá Samfylkingar, 2016). Að vissu leyti má 

segja að þetta jaðri við vinstri popúlisma því flestir ættu að vilja að nýting náttúruauðlinda 

væri í senn arðsöm og sjálfbær. Tillagan hljómar vel á yfirborðinu til þess að ná til fjölda 

fólks en er, eins og oft, flóknara viðfangsefni en svo þegar betur er að gáð.  
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4.3.7 Aðrir flokkar í slagtogi með elítunni 

Þetta einkenni vinstri-popúlisma fyrirfannst ekki í stefnuskrám Samfylkingar. 

4.3.8 Aðeins þeirra flokkur getur sinnt hagsmunum fólksins 

Samfylkingin lætur í ljós hér að flokkurinn sé í raun sá eini sem geti í kjölfar hrunsins 

leiðrétt hlut fólksins með sinni jafnaðarstefnu en það minnir svolítið á ímynd vinstri-

popúlistans sem eina bjargvætts fólksins. Í stefnuskrá flokksins frá 2009 segir: 

Við þessar aðstæður [efnahagshrun] veitir jafnaðarstefnan ein þau svör sem duga. 

Jafnaðarmenn hafa lagt grunninn að velferðarsamfélögum Norðurlanda og tryggt 

meiri jöfnuð og betri samkeppnishæfni atvinnulífs en annars staðar þekkist. 

Samfylkingin leggur áherslu á að jafnaðarstefnan verði það leiðarljós sem lýsi 

efnahagsstjórn okkar á næstu árum. Gætt verði fyllsta réttlætis við uppbyggingu 

efnahagskerfisins. Hagsmunum Íslendinga eftir kosningar 2009 verður best borgið 

með félagshyggjustjórn sem sækir um aðild að ESB og leggur samning í dóm 

þjóðarinnar. (Stefnuskrá Samfylkingar, 2009) 

4.3.9 Áhersla á beint lýðræði 

Þetta einkenni vinstri-popúlisma fyrirfannst ekki í stefnuskrám Samfylkingar. 

4.3.10 Samantekt greiningar á stefnuskrám Samfylkingarinnar 

Eins og sjá má af greiningunni hér að ofan á stefnuskrám Samfylkingarinnar frá árinu 2009, 

2013 og 2016 þá ber flokkurinn sex vinstri popúlísk einkenni af þeim níu sem lagt var upp 

með í upphafi greiningar. 

4.4 Framsóknarflokkurinn 

Framsóknarflokkurinn er aldargamall flokkur sem stofnaður var 16. desember árið 1916 

(Alþingi.is, e.d.). Framsóknarflokkurinn er miðjuflokkur (Hulda Hólmkelsdóttir, 2016). 

Flokkurinn hlaut árið 2009 14,8% atkvæða í alþingiskosningum og fékk níu menn inn á 

þing (Mcc, 2009). Framsóknarflokkurinn hlaut svo 24,4% atkvæða og nítján þingmenn í 

alþingiskosningum árið 2013 (Rúv, 2013). Árið 2016 hlaut flokkurinn 11,5% atkvæða og 

fékk átta þingmenn inn á þing í alþingiskosningum (Rúv, 2016). 

4.4.1 Áhersla á velferðarhyggju fyrir undirokaða í samfélaginu - mótfallinn 
niðurskurði 

Í stefnuskrá Framsóknar kemur fram áhersla flokksins á velferð, en erfitt getur þó verið 

að aðgreina slíka áherslu í hefðbundin vinstri velferðarsjónarmið eða vinstrisinnuð 

popúlísk einkenni. Í stefnuskránni frá árinu 2009 segir:  
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Á sviðum velferðarmála vilja Framsóknarmenn að staðinn verði vörður um velferðina 

með ráðum og dáð. Sparnaður í velferðarkerfinu verði því að einkennast af samráði, 

fagmennsku og eins mikilli sátt og mögulegt er. Framsóknarmenn vilja að mótuð 

verði velferðarstefna Íslands sem taki mið af fyrirsjáanlegum breytingum í aldurs-

samsetningu þjóðarinnar og hafi að leiðarljósi að standa vörð um kjör þeirra sem 

minna mega sín á samdráttartímum. (Mbl.is, 2009). 

Af þessu má ráða er að Framsóknarflokkurinn viðurkenni að sparnaður (og þar með 

niðurskurður) sé nauðsynlegur, en það þurfi að standa vörð um velferðarkerfið.  

4.4.2 Andkapítalískur og tortryggni gangvart alþjóðahagkerfinu (meira en 
vinstrisinnaðir) 

Framsókn virðist einnig telja ákveðna ógn stafa af alþjóðahagkerfinu og að þörf sé á að 

tryggja öryggi eða hag fólksins gangvart þeirri vá. Framsókn varar við því þegar 

gjaldeyrishöftum verði aflétt og hin svokallaða snjóhengja gæti við það fallið með 

alvarlegum afleiðingum fyrir íslenskt efnahagslíf. Snjóhengjan vísar til þess að erlendir 

kröfuhafar gætu viljað endurheimta arð af fjárfestingu hér á landi eftir hrunið með 

tilfærslu mikils gjaldeyris úr landi.  

Tortryggni Framsóknar kemur bersýnilega í ljós hér þegar aðild að Evrópusambandinu 

er hafnað en slíkt er eitt af aðaleinkennum vinstri-popúlistaflokka. Hægt væri að túlka það 

sem svo að haldið sé á lofti hræðsluáróðri þegar talað er sérstaklega um að forsendur 

umsóknar séu brostnar: „Framsóknarflokkurinn telur hag lands og þjóðar best borgið utan 

Evrópusambandsins og hafnar því aðild að sambandinu. Framsóknarflokkurinn fagnar því 

að ríkisstjórn undir forystu Framsóknarflokksins afturkallaði aðildarumsóknina að ESB. 

Ljóst má vera að forsendur þeirrar umsóknar eru brostnar“ (Stefnuskrá Framsóknar, 

2016).  

4.4.3 Staðið með fólkinu gegn spilltri elítunni 

Framsókn lofar í stefnuskrá sinni árið 2009 að leiðrétta skuldir íslenskra heimila um allt 

að 20%, jafnvel þótt það verði á kostnað erlendra kröfuhafa. Hér er ekki annað hægt en 

að sjá aðgreiningu á milli heiðvirða fólksins og spilltu elítunnar, sem í þessu tilfelli kemur 

fram í formi alþjóðlegrar elítu sem er samkvæmt Framsóknarflokknum réttlaus á meðan 

fólkið sjálft er í fullum rétti. Fremur skýr merki um vinstri-popúlisma hér. Í stefnuskránni 

segir: 
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Meðal þess sem framsóknarmenn setja á oddinn í kosningabaráttunni er að skjóta 

styrkari stoðum undir efnahag þjóðarinnar til að reisa heimili og fyrirtæki við á nýjan 

leik. Þeir segja að lausnirnar verði að vera varanlegar, skapa stöðugleika, tryggja öfl-

ugt atvinnulíf og einstaklingum og fjölskyldum örugga þjónustu. Framsóknarmenn 

vilja í þeim tilgangi m.a. að vextir verði lækkaðir sem allra fyrst, að höfuðstóll hús-

næðislána og lána fyrirtækja verði lækkaður um 20%, með hugsanlegu hámarki, og 

afskriftir erlendra kröfuhafa renni þannig til íslenskra skuldara. (Mbl.is, 2009).  

Enn fremur leggur flokkurinn áherslu á að koma höndum yfir illa fengið fé elítunnar, sem 

hún er búin að hafa af fólkinu og koma í skattaskjól, þegar hann segist ætla að: „koma 

höndum á óskattlagðar eignir íslenskra auðmanna erlendis“ (Mbl.is, 2009).  Hér er gert 

ráð fyrir spillingu auðmanna hér á landi. Í stefnuskrá Framsóknar kemur fram að bankar 

hafi fram að þessu ekki gert nægilega mikið til þess að leiðrétta hlut fólksins eftir hrunið 

og því ætli Framsókn að taka það upp að eigin frumkvæði að leiðrétta það sem þeir kalla 

stökkbreyttar skuldir. Þar segir: 

Brýnt er að lausn fáist sem fyrst í dómsmál varðandi skuldir heimilanna en ólíðandi 

er hve langan tíma hefur tekið að greiða úr málum, því skal tryggja flýtimeðferð slíkra 

mála. Framsóknarflokkurinn vill að stökkbreytt verðtryggð húsnæðislán verði 

leiðrétt. Framsóknarflokkurinn hefur lagt fram ítarlegar tillögur til lausnar 

skuldavanda heimila. Afstaða Framsóknarflokksins er eindregið sú að ekkert geti 

réttlætt að lánþegar verðtryggðra húsnæðislána sitji einir uppi með afleiðingar þess 

að lánin stökkbreyttust af völdum efnahagshruns. (Stefnuskrá Framsóknar, 2013) 

Hér er hagur fólksins settur ofar hag lánadrottna, eins og fólkið sé alfarið saklaust af eigin 

lántöku. Þannig er fólkinu bjargað frá kúgurum sínum í alþjóðlegu fjármálaelítunni og 

fólkið á ekki að þurfa að líða fyrir það vegna þess að það er saklaust gangvart vandamálum 

sínum.  

4.4.4 Lofar fólkinu betrumbót  

Þetta einkenni vinstri-popúlisma fyrirfannst ekki í stefnuskrám Framsóknarflokksins. 

4.4.5 Gerir ráð fyrir almannavilja 

Þetta einkenni vinstri-popúlisma fyrirfannst ekki í stefnuskrám Framsóknarflokksins. 

4.4.6 Einfaldar lausnir boðaðar eða hyggjuvitslausnir (e. common sense) 

Fram kemur í stefnuskrá frá árinu 2016 að ljóst megi vera að forsendur umsóknar að 

Evrópusambandinu séu brostnar, án þess að nánar sé farið út í það við hvað er átt með 

því. Hér er um mikla einföldun og afdrifaríka afstöðu um að ræða á flóknu málefni sem er 

einkenni orðræðu vinstri-popúlista (Stefnuskrá Framsóknar, 2016). 
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4.4.7 Aðrir flokkar í slagtogi með elítunni 

Þetta einkenni vinstri-popúlisma fyrirfannst ekki í stefnuskrám Framsóknarflokksins. 

4.4.8 Aðeins þeirra flokkur getur sinnt hagsmunum fólksins 

Þetta einkenni vinstri-popúlisma fyrirfannst ekki í stefnuskrám Framsóknarflokksins. 

4.4.9 Áhersla á beint lýðræði 

Framsóknarflokkurinn bendir hér á nauðsyn þess að gera lýðræðisumbætur sem hafa það 

að leiðarljósi að auka beint lýðræði og gagnsæi í stjórnmálum, eins og fram kemur í 

stefnuskrá þeirra frá 2009: 

Framsóknarflokkurinn setur það á oddinn að Íslendingar setji lýðveldinu nýja stjórn-

arskrá. Stjórnskipun Íslands verði endurskoðuð á sérstöku stjórnlagaþingi þar sem 

stjórnarskrá Íslands og eftir ástæðum viðeigandi lög um stjórnsýslu, dómstóla, lög-

gjafarstarf og kosningar verði endurskoðuð til samræmis við framsæknar hugmyndir 

um stjórnskipun landsins um gagnsæi, lýðræðislega þátttöku og jafnvægi milli 

valdþátta. Stjórnarskráin þurfi að tryggja sjálfstæði Alþingis og setja framkvæmda-

valdinu skorður. (Mbl.is, 2009) 

Einnig kemur fram áhersla á aukinn hlut beins lýðræðis í stefnuskrá frá árinu 2016: 

„Framsóknarflokkurinn er fylgjandi því að vægi beins lýðræðis í ákvarðanatöku 

samfélagsins sé aukið, meðal annars með lögfestingu reglna um þjóðarfrumkvæði“ 

(Stefnuskrá Framsóknar, 2016). 

4.4.10 Samantekt greiningar á stefnuskrám Framsóknarflokksins 

Að ofangreindri greiningu á stefnuskrám Framsóknarflokksins frá árinu 2009, 2013 og 

2016 má sjá að flokkurinn ber flokkurinn fimm vinstri popúlísk einkenni af þeim níu sem 

lagt var upp með í upphafi greiningar.  

4.5 Björt framtíð 

Björt framtíð var stofnuð þann 4. febrúar árið 2012 og fékk í fyrsta sinn kjörna fulltrúa inn 

á þing í alþingiskosningum árið 2013 (Alþingi.is, e.d.). Björt framtíð er álitinn vera 

miðjuflokkur (Hulda Hólmkelsdóttir, 2016). Björt framtíð hlaut í alþingiskosningum árið 

2013 8,2% atkvæða og fékk sex menn inn á þing (Rúv, 2013). Árið 2016 hlaut Björt framtíð 

7,2% fylgi í alþingiskosningum og fékk fjóra þingmenn inn á þing (Rúv, 2016).  
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4.5.1 Áhersla á velferðarhyggju fyrir undirokaða í samfélaginu - mótfallinn 
niðurskurði 

Björt Framtíð vill notast við markaðslausnir til þess að skapa góðan grundvöll fyrir 

velferðarsamfélag. 

4.5.2 Andkapítalískur (meira en vinstrisinnaðir)  

Þetta einkenni vinstri-popúlisma fyrirfannst ekki í stefnuskrám Bjartrar framtíðar. 

4.5.3 Staðið með fólkinu gegn spilltri elítunni 

Björt framtíð bendir á spillingu annarra flokka og flokkurinn stillir sjálfum sér um leið upp 

sem hinu óspillta pólitíska afli til handa fólkinu. Allir stjórnmálaflokkar eru sammála um 

að spilling eigi ekki að viðgangast en þegar notast er við slíka orðræðu setur 

stjórnmálaflokkur sig á stall með þeim sem ekki eru spilltir, og hljóta með því atkvæði á 

kostnað þeirra flokka sem áður hafa þurft að þola ásakanir um spillingu. Áminning um að 

spilling sé óásættanleg er af hinu góða en í þessu samhengi er hún fallin til þess að 

upphefja flokkinn á kostnað annarra flokka, sem eru þá frekar álitnir vera mögulega 

spilltir. Þetta kemur fram í stefnuskrá Bjartrar framtíðar árið 2013:  

Fátt stendur heilbrigðu atvinnulífi eins mikið fyrir þrifum og þegar yfirvöld gefa eftir 

gagnvart sérhagsmunagæslu, þar sem einni atvinnugrein er hampað á kostnað 

annarrar. Almennar, gagnsæjar leikreglur, stöðugur gjaldmiðill, lágt vaxtastig, góð 

tengsl við alþjóða viðskiptaumhverfið, fjölbreytni og virkt samkeppniseftirlit eru 

lykilatriði í að skapa opið og heilbrigt markaðs- og samkeppnisumhverfi á Íslandi. 

(Stefnuskrá Bjartrar framtíðar, 2013).  

Björt framtíð leggur jafnframt áherslu á að færa auðlindir til fólksins og má því túlka sem 

svo að flokkurinn vilji yfirfæra auðlindir frá elítu til fólksins sem frekar eigi skilið að njóta 

hagnaðar af vinnslu auðlinda:  

Það er með ólíkindum að ekki hafi farið fram opinber stefnumótun til að innheimta í 

auknum mæli tekjur af auðlindanotkun. Gjald fyrir afnot af sjávarauðlindum er í 

mýflugumynd og hefur verið lækkað. Tekjur af orkusölu geta aukist verulega ef látið 

verður af þeirri stefnu sem ríkt hefur um árabil að stórkaupendum í stóriðju sé seld 

orkan á allt of lágu verði. Þá er náttúra Íslands viðkvæm auðlind sem ferðamenn vilja 

njóta. Það er fullkomlega eðlilegt að hið opinbera sæki sér umtalsverðar tekjur til 

þessarar auðlindanotkunar sem hægt væri að nýta til nauðsynlegrar uppbyggingar á 

innviðum ferðaþjónustu. (Stefnuskrá Bjartrar framtíðar, 2016).  

4.5.4 Lofar fólkinu betrumbót 

Þetta einkenni vinstri-popúlisma fyrirfannst ekki í stefnuskrám Bjartrar framtíðar. 
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4.5.5 Gerir ráð fyrir almannavilja 

Þetta einkenni vinstri-popúlisma fyrirfannst ekki í stefnuskrám Bjartrar framtíðar. 

4.5.6 Einfaldar lausnir boðaðar eða hyggjuvitslausnir (e. common sense) 

Þetta einkenni vinstri-popúlisma fyrirfannst ekki í stefnuskrám Bjartrar framtíðar. 

4.5.7 Aðrir flokkar í slagtogi með elítunni 

Björt framtíð sakar aðra flokka um að hafa gerst seka um spillingamál með því að útdeila 

til elítunnar í samfélaginu hagnaði af auðlindum ríkisins í stað þess að byggja með því 

innviði þess, eins og Björt Framtíð lofar jafnframt að gera. Þessi orðræða um auðlindir 

fyrir fólkið en ekki elítuna kemur fram í stefnuskrá Bjartrar framtíðar frá 2016. Þar segir: 

„Í stað þess að fjárfesta í innviðum hefur verið bruðlað með fé. Í stað þess að afla tekna 

af auðlindum okkar til samfélagslegra verkefna, eru þær færðar fáum á spottprís. Þannig 

gerir Björt framtíð ekki. Við búum í haginn“ (Stefnuskrá Bjartrar framtíðar, 2016). 

4.5.8 Aðeins þeirra flokkur getur sinnt hagsmunum fólksins 

Þetta einkenni vinstri-popúlisma fyrirfannst ekki í stefnuskrám Bjartrar framtíðar. 

4.5.9 Áhersla á beint lýðræði 

Þetta einkenni vinstri-popúlisma fyrirfannst ekki í stefnuskrám Bjartrar framtíðar. 

4.5.10 Samantekt greiningar á stefnuskrám Bjartrar framtíðar 

Eins og sjá má af greiningunni hér að ofan á stefnuskrám Bjartrar framtíðar frá árinu 2013 

og 2016 þá ber flokkurinn þrjú vinstri popúlísk einkenni af þeim níu sem lagt var upp með 

í upphafi greiningar. 

4.6 Vinstri Græn 

Vinstri hreyfingin - grænt framboð var stofnuð þann 6. febrúar árið 1999 og fékk fulltrúa 

kjörna inn á þing sama ár (Alþingi.is, e.d.). Vinstri græn er sá flokkur á þingi sem er lengst 

til vinstri (Hulda Hólmkelsdóttir, 2016). Vinstri græn hlutu 21,7% atkvæða og fengu fjórtán 

menn inn á þing í alþingiskosningum árið 2009 (Mcc, 2009). Árið 2013 fengu Vinstri græn 

10,9% atkvæða og sjö menn inn á þing í alþingiskosningum (Rúv, 2013). Vinstri græn fengu 

15,9% atkvæða og tíu menn inn á þing í alþingiskosningum árið 2016 (Rúv, 2016). 
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4.6.1 Áhersla á velferðarhyggju fyrir undirokaða í samfélaginu - mótfallinn 
niðurskurði  

Ýmsar áherslur sem taka fyrir mikilvægi velferðar sem ríkið á að standa undir fyrirfinnast 

í stefnuskrám Vinstri grænna. Eitt skýrasta dæmið er áhersla flokksins í heilbrigðismálum: 

Stefnt skal að því að öll heilbrigðisþjónusta á sjúkrahúsum og heilsugæslustöðvum 

verði gjaldfrjáls og draga markvisst úr kostnaðarþátttöku sjúklinga á kjörtímabilinu. 

Byrjað verði á að lækka kostnað vegna barna, öryrkja og aldraðra og þjónustu 

göngudeilda sjúkrahúsanna. Hindrum að hér festist í sessi tvöfalt kerfi í 

heilbrigðisþjónustunni (Stefnuskrá Vinstri grænna, 2016). 

Með gjaldfrjálsri heilbrigðisþjónustu er verið að hugsa um lítilmagnann og þjónustu við 

hann. 

4.6.2 Andkapítalískur (meira en vinstrisinnaðir) 

Vinstri græn eru mótfallin markaðslausnum í vissum samfélagslegum verkefnum, rétt eins 

og vinstri popúlistar væru. Hér kemur þó fram ákveðinn ótti við að einkavæðing gæti 

komið til með að bitna á heilsu landsmanna verði hún látin ganga eftir: 

„Einkavæðingarstefna seinasta áratugar hefur veikt og dregið úr almannaþjónustu, 

einkum í dreifðari byggðum þar sem þjónustan hefur hlutfallslega mestan kostnað í för 

með sér“ (Stefnuskrá Vinstri grænna, 2005-2013). Greina má ákveðna tortryggni gagnvart 

kapítalískri alþjóðavæðingu í stefnuskrá Vinstri grænna. Eins eru alþjóðlegar stofnanir 

álitnar varhugarverðar vegna þess að þær sinni aðeins vissum hagsmunum þeirra auðugu 

og valdamiklu og aðrar fátækari þjóðir lendi undir hælnum á þeim (fólkið gegn elítu 

orðræða). Vinstri græn leggja áherslu á vinstrisinnaðar tillögur að úrbótum sem átt gætu 

við málstað vinstri popúlista: 

Íslendingar þurfa að beita sér af alefli gegn því að stofnanir á borð við 

Alþjóðabankann og Alþjóðagjaldeyrissjóðinn séu notaðar í þágu auðhringa, sem á 

undanförnum árum hafa sölsað undir sig almannaeignir í kjölfar einkavæðingar, 

iðulega að undirlagi eða með óbeinum stuðningi þessara stofnana. Nauðsynlegt er 

að reisa skorður við spákaupmennsku með fjármagn heimshorna á milli, bæði með 

sérstakri skattlagningu og alþjóðlegum reglum þannig að tilflutningur fjármagns geti 

ekki í einni svipan kollvarpað heilu hagkerfunum með alvarlegum afleiðingum fyrir 

efnahagslegt og félagslegt öryggi fólks og stöðugleika. Afnema þarf svokölluð 

skattleysissvæði eða skattasmugur. (Stefnuskrá Vinstri grænna, 2005-2013). 

Tortryggni gagnvart Evrópusambandinu er ríkjandi þáttur í stefnuskrá Vinstri grænna þar 

sem fram kemur grunur um að sambandið sinni helst hagsmunum elítunnar, ásamt því að 

ótti við framsal fullveldis þjóðarinnar til sambandsins er stór þáttur og verður að 
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ákveðnum hræðsluáróðri gagnvart Evrópusambandinu, sem einkennir vinstri-

popúlistaflokka:  

Hugsanlegur ávinningur af aðild Íslands að Evrópusambandinu réttlætir ekki frekara 

framsal á ákvörðunarrétti um málefni íslensku þjóðarinnar og er aðild að 

Evrópusambandinu því hafnað. Hagsmunir fjármagns og heimsfyrirtækja eru í alltof 

ríkum mæli drifkraftar Evrópusamrunans, miðstýring, skrifræði og skortur á lýðræði 

einkennir stofnanir þess um of. (Stefnuskrá Vinstri grænna, 2005-2013).  

4.6.3 Staðið með fólkinu gegn spilltri elítunni 

Vinstri græn vilja koma í veg fyrir að hagnaður af sjávarútvegi renni til fárra manna eða 

elítu samfélagsins og vilja þess í stað að hagnaður renni í meiri mæli til fólksins í landinu. 

Dregin er upp mynd af ráðandi aðilum í sjávarútvegi sem kúgurum fólksins og Vinstri græn 

lofa því að koma fólkinu til bjargar og frelsa það frá þessari kúgun sjávarútvegsfyrirtækja 

(elítan), eins og sjá má í stefnuskrá sem var gildandi á árunum 2005-2013: „Auðæfi sem 

ættu að vera sameign þjóðarinnar og nýtast í þágu hennar allrar hafa safnast til örfárra 

manna og fyrirtækja sem hafa framtíð heilla byggðarlaga í hendi sér“ (Stefnuskrá Vinstri 

grænna, 2005-2013).  

4.6.4 Lofar fólkinu betrumbót 

Þetta einkenni vinstri-popúlisma fyrirfannst ekki í stefnuskrám Vinstri grænna. 

4.6.5 Gerir ráð fyrir almannavilja 

Þetta einkenni vinstri-popúlisma fyrirfannst ekki í stefnuskrám Vinstri grænna. 

4.6.6 Einfaldar lausnir boðaðar eða hyggjuvitslausnir (e. common sense) 

Þetta einkenni vinstri-popúlisma fyrirfannst ekki í stefnuskrám Vinstri grænna. 

4.6.7 Aðrir flokkar í slagtogi með elítunni 

Þetta einkenni vinstri-popúlisma fyrirfannst ekki í stefnuskrám Vinstri grænna. 

4.6.8 Aðeins þeirra flokkur getur sinnt hagsmunum fólksins 

Þetta einkenni vinstri-popúlisma fyrirfannst ekki í stefnuskrám Vinstri grænna. 

4.6.9 Áhersla á beint lýðræði: 

Í stefnuskrá frá 2016 leggja Vinstri grænir aukna áherslu á aukið lýðræði fólksins, eins og 

til að sporna gegn valdamisnotkun elítu samfélagsins: 
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Aukum þátttöku almennings í allri ákvarðanatöku, bætum aðgengi að upplýsingum, 

tryggjum gagnsæi, eflum menntun og bætum faglegt og rekstrarlegt umhverfi 

fjölmiðla. Fjölbreyttar leiðir til lýðræðisþátttöku, svo sem íbúafundir, þjóðfundir, 

opin umræða og rökræðukannanir styrkja lýðræðislegt samfélag. Í samræmi við 

áherslur um aukið lýðræði um árabil og starf og feril vinnu við gerð nýrrar 

stjórnarskrár tökum við undir kröfuna um aukna möguleika á 

þjóðaratkvæðagreiðslum að frumkvæði þjóðarinnar sjálfrar. (Stefnuskrá Vinstri 

grænna, 2016)  

Enn fremur kemur fram vantraust gagnvart heiðarleika stjórnvalda og möguleika á 

spillingu sem kemur niður á fólkinu: „Fela þarf embætti Umboðsmanns Alþingis að gera 

umbótaáætlun fyrir íslenska stjórnsýslu og ráðast í kjölfarið í nauðsynlegar úrbætur. Efla 

þarf löggjafarhlutverk Alþingis, efla ráðuneytin og tryggja að stjórnsýslan sé gagnsæ og 

þjóni fólkinu“ (Stefnuskrá Vinstri grænna, 2016, Stjórnsýsla fyrir fólk). 

4.6.10 Samantekt greiningar á stefnuskrám Vinstri grænna 

Eins og sjá má af greiningunni hér að ofan á stefnuskrám Vinstri grænna frá árinu 2009, 

2013 og 2016 þá ber flokkurinn fjögur vinstri popúlísk einkenni af þeim níu sem lagt var 

upp með í upphafi greiningar. 

4.7 Samantekt úr greiningum á stefnuskrám flokkanna 

Á mynd 1 má sjá helstu niðurstöður greiningarinnar. Sjá má í stefnuskrám hvaða íslensku 

mið- og vinstri flokka fundust ummerki um vinstri popúlísk einkenni. Í textanum hér að 

neðan verður farið nánar yfir þessi einkenni út frá hverri stefnuskrá fyrir sig.3  

                                                      
3 Ath. atriði fengin úr stefnuskrám eru ekki númeruð eins og þau koma fyrir í sjálfri stefnuskránni vegna 
þess að æði mismunandi er hvernig merkingum stefnuskráa er háttað, auk þess að til hægðarauka hefur 
sumum keimlíkum stefnuatriðum verið blandað saman. Stefnur eru fyrst tíundaðar og greining fylgir í 
kjölfarið. 



50 

 

Mynd 1 Niðurstöður úr greiningatæki á stefnuskrám: Samantekt niðurstaðna úr greiningu höfundar um 

hvort  níu einkenni vinstri popúlisma sé að finna í stefnuskrám sex íslenskra stjórnmálaflokka eftir hrun. 
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5 Niðurstaða 

Í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008 varð talsverð ólga í stjórnmálum og efnahagslífi 

samfélaga manna víða um heim, sem og hér á Íslandi. Kallað var eftir breytingum sem 

stjórnmálaflokkar reyndu að standa undir. Á umbrotatímum sem þessum er hætta á að 

stjórnmálaflokkar notist við popúlíska aðferð til þess að ná til fólks og hljóta atkvæði 

þeirra. Í þessari ritgerð var kannað hvort þeir mið- og vinstri sinnuðu stjórnmálaflokkar 

sem náðu manni inn á þing notuðust leynt eða ljóst við vinstrisinnaða popúlíska aðferð í 

kjölfar hrunsins árið 2008 til dagsins í dag. Skoðaðar voru stefnuskrár flokka á miðjunni 

og vinstri ás stjórnmálanna á Alþingiskosningarárunum 2009, 2013 og 2016. Um er að 

ræða stefnuskrár Borgarahreyfingar, Pírata, Samfylkingar, Framsóknarflokksins, Bjartrar 

framtíðar og Vinstri grænna. Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með er 

svohljóðandi: Má merkja einkenni vinstri popúlisma meðal íslenskra mið- og vinstri 

sinnaðra stjórnmálaflokka frá efnahagshruninu árið 2008? Enginn stjórnmálaflokkur er 

líklegur til þess að viðurkenna að hann sé popúlískur vegna þess hve illt orð aðferðin hefur 

á sér. Engu að síður geta flokkar á Íslandi haft einkenni vinstri popúlisma, jafnvel án þess 

að hafa gert sér grein fyrir því. Þó er það svo að vinstri popúlísk aðferð eða einkenni 

hennar hafa komið fram í mismiklum mæli hjá öllum stjórnmálaflokkunum sem hér voru 

til skoðunar á árunum eftir hrun. Eins og fræðimennirnir March og Mudde (2005), Munro 

(2015) og Zaslove (2008) bentu á í sínum ritum þá getur vinstri popúlismi birst sem pólitísk 

aðferð í ofanálag við alla vinstrisinnaða hugmyndafræði og hengt sig við bæði sósíalisma 

og sósíaldemókratisma ef stjórnmálaflokkur eða hreyfing notast við popúlisma leynt eða 

ljóst sér til framdráttar. Svo virðist í það minnsta hafa verið tilfellið í stefnuskrám íslenskra 

stjórnmála á árunum eftir hrun.  

Eftir að hafa rýnt í skrif fræðimanna um vinstri popúlisma greindi höfundur níu 

einkenni vinstri popúlisma sem notuð voru til að greina stefnuskrár íslensku flokkanna. 

Einkennin eru í fyrsta lagi, samkvæmt bæði Munro (2015) og Zaslove (2008), áhersla á 

velferðarhyggju undirokaðra í samfélaginu (flokkur mótfallinn niðurskurði).  Allir 

flokkarnir sem voru hér til greiningar leggja áherslu á velferð. Það er ekki fýsilegt fyrir 

nokkurn íslenskan flokk að mæla gegn velferðarhyggju þar sem Ísland hefur verið hluti af 

skandinavíska velferðarmódelinu og flestir íslendingar sammála um ágæti þess. Þessi 

staðreynd gæti verið skýringin á því að þetta einkenni kom upp hjá öllum flokkunum þar 
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sem talað er gegn niðurskurði og loforð gefið um tryggingu á velferð, sem á sama tíma er 

eitt af meginbaráttumálum vinstri popúlisma.  

Í öðru lagi er einkennið andkapítalískur (meira en vinstri sinnaðir), eins og bæði March 

og Mudde (2005) og Zaslove (2008) fjölluðu um. Allir flokkar aðrir en Björt framtíð höfðu 

til að bera þetta einkenni. Meirihluti flokka hefur í stefnuskrá sinni á árunum eftir hrun 

ákvæði sem verða að teljast andkapítalísk eða mótfallin niðurskurði í ríkisfjármálum. Þeir 

flokkar sem báru þetta einkenni í stefnuskrá sinni lýsa flestir tortryggni gagnvart 

markaðslausnum og einkavæðingu, en sumir einblína aðeins eða einnig á tortryggni 

gagnvart yfirþjóðlegum stofnunum eða alþjóðahagkerfinu í þessu samhengi.  

Í þriðja lagi að standa með fólkinu gegn spilltri elítu sem er einkenni sem getur átt við 

bæði vinstri og hægri popúlisma, eins og Mudde og Kaltwasser (2013) hafa fjallað um. 

Allar stefnuskrár flokkanna sem voru til skoðunar stilla fólkinu (heimilunum í landinu) upp 

á móti elítu samfélagsins (fjármálastofnunum og eigendum sjávarútvegsfyrirtækja) á 

einhverjum tímapunkti á árunum eftir hrun, sem er eitt megineinkenni popúlisma 

almennt. Talað er um að leiðrétta skuldir heimilanna og jafnvel yfirfæra auðlindir frá því 

sem álitið er vera elíta samfélagsins til fólksins í landinu.  

Í fjórða lagi er einkenni vinstri popúlisma, sem bæði Zarzalejos (2016) og Gerodimos 

(2015) fjölluðu um, að lofa fólkinu betrumbót, en þá lofar popúlistinn því að bæta fyrir 

það sem hann kalla veikar stofnanir ríkisins. Þetta einkenni var eingöngu að finna í 

stefnuskrá Pírata. Því má segja að loforð um betrumbót á veikum stofnunum sé ekki 

einkennandi fyrir stefnuskrár þeirra flokka sem voru til skoðunar.  

Í fimmta lagi er einkenni vinstri popúlisma, sem Mudde og Kaltwasser (2013) fjölluðu 

um, að gera ráð fyrir almannavilja, en aðeins fundust ummerki um þetta einkenni í 

stefnuskrám Borgarahreyfingarinnar og Samfylkingarinnar. Báðir flokkarnir einblína á það 

sem þeir álíta vera sameiginlegan vilja landsmanna um að auðlindir séu í þjóðareign og 

ekki er tekið tillit til annarra skoðana. Áhersla á almannaviljann í stefnuskrám flokkanna 

sem voru til skoðunar er því ekki sérlega fyrirferðamikil.  

Sjötta einkennið, þ.e. einfaldar lausnir eða hyggjuvitslausnir (e. common sense), er 

einkenni sem bæði Mudde (2004) og Van Kessel (2015) fjölluðu um. Helmingur 

stefnuskráa flokkanna bar þetta einkenni, en það voru stefnuskrár Borgarahreyfingar, 

Samfylkingar og Framsóknar.  Lausn Borgarahreyfingarinnar felst í að frysta eignir 
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auðmanna á meðan rannsókn á viðskiptaháttum þeirra fer fram. Lausn Samfylkingarinnar 

er að nýting náttúruauðlinda skuli standa undir velferð og sé í senn arðsöm og sjálfbær. 

Lausn Framsóknar felur í sér að forsendur Evrópusambandsaðildar séu brostnar án þess 

að þar sé skýrt nánar. Allar lausnir flokkanna eru einfaldar lausnir á flóknum vandamálum, 

sem alþýðumaðurinn gæti hafa sett fram. Af þessu leiðir að boðun einfaldra lausna eða 

hyggjuvitslausna (e. common sense) er talsvert algengt einkenni í þeim stefnuskrám sem 

til skoðunar voru.  

Í sjöunda lagi er það að benda á að aðrir flokkar séu í slagtogi með elítunni, líkt og 

March og Mudde (2005) fjölluðu um. Einungis tveir flokkar, Borgarahreyfingin og Björt 

framtíð, báru þetta einkenni í sínum stefnuskrám. Þess má geta að báðir flokkarnir voru 

stofnaðir í kjölfar hrunsins og byggðu sína kosningabaráttu á því að benda á óeðlileg 

tengsl á milli þingheims og viðskiptaelítu, og gáfu almenningi kost á að kjósa flokka sem 

ekki voru í tengslum við hagsmunaöfl (elítuna).  

Í áttunda lagi er einkenni vinstri popúlisma að aðeins þeirra flokkur getur sinnt 

hagsmunum fólksins, eins og March og Mudde (2005) fjölluðu um. Samfylkingin ein bar 

þetta einkenni í stefnuskrá sinni, en þar var því haldið fram að aðeins jafnaðarstefnan 

væri rétta svarið við óförum Íslendinga í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008. Þetta atriði 

er því ekki fyrirferðamikið í þeim stefnuskrám sem voru til athugunar. Í þeim stefnuskrám 

sem hér voru til athugunar var flokkurinn ekki settur í hlutverk bjargvættar fólksins sem 

byggi yfir einu lausnunum sem dygðu gegn kúgun fólksins og til tryggingar hagsmunum 

þess, fyrir utan ákvæðið sem fyrirfannst í stefnuskrá Samfylkingar.  

Í níunda lagi áhersla á beint lýðræði, sem er vinstri popúlískt einkenni sem bæði 

Zarzalejos (2016) og Gerodimos (2015) fjölluðu um, en meirihluti stefnuskráa þeirra 

flokka sem voru til skoðunar bar þetta einkenni. Það voru flokkarnir Borgarahreyfingin, 

Píratar, Vinstri græn og Framsóknarflokkurinn, en Samfylkingin og Björt framtíð báru 

þetta einkenni ekki í sínum stefnuskrám. Meginstefið í stefnuskrám flokkanna sem báru 

þetta einkenni er vantraust á fulltrúalýðræðið og að almenningi beri að setja 

framkvæmdavaldinu skorður með beinni atkvæðagreiðslu, ásamt því að kalla eftir 

gagnsæi í stjórnmálum.  

Af þeim níu einkennum sem höfundur lagði upp með bar stefnuskrá 

Borgarahreyfingarinnar merki um sjö þeirra, stefnuskrár Samfylkingarinnar báru merki 
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um sex einkenni, stefnuskrár Framsóknar og Pírata báru einkenni fimm þeirra, stefnuskrár 

Vinstri grænna báru fjögur einkenni og stefnuskrá Bjartrar framtíðar bar þrjú einkenni.  

Þrátt fyrir að flokkarnir sem voru hér til umfjöllunar séu ólíkir þá geta þeir borið 

einkenni vinstri popúlisma vegna þess að hægt er að aðlaga hann að flestum 

stjórnmálastefnum á vinstri væng stjórnmálanna. Mörg af einkennum vinstri popúlisma 

koma fram í stefnuskrám flokkanna en þó vantar eitt af mikilvægustu einkennunum hjá 

öllum flokkunum nema Pírötum, en það er bein orðræða sem felur í sér loforð til fólksins 

um betrumbót og um að flokkurinn gerist bjargvættur fólksins.  Orðræða sem einkennist 

af því að stilla sér upp sem bjargvættur fólksins er mikilvægt einkenni vinstri 

popúlistaflokka. Mikilvægt er þó að benda á að þrátt fyrir að orðræða flokkanna í 

stefnuskránum gefi ekki beint til kynna að flokkarnir ætli að vera bjargvættir fólksins þá 

er það eitt að bjóða sig fram merki um að flokkarnir ætli að vera breytingin sem fólkið 

hefur beðið eftir.  

Það er ekki ætlunin með þessari ritgerð að ásaka flokka um að vera popúlistaflokkar, 

en hægt er að aðgreina á milli sannkallaðra popúlista og þeirra stjórnmálaflokka sem 

notast við aðferð popúlisma að einhverju leyti, en sú hefur raunin verið með flokka hér á 

Íslandi á árunum eftir hrun. Það er vissulega erfitt að greina á milli þess hvenær 

stjórnmálaflokkur er popúlískur og hvenær hann er einfaldlega að reyna að höfða til 

fólksins og uppfylla þarfir kjósenda sinna eins og stjórnmálaflokkar hafa ávallt gert. 

Þess má að lokum geta að það eitt að skoða stefnuskrár flokka til þess að sjá hvort 

einkenni vinstri popúlisma séu til staðar er frekar takmarkandi. Til þess að geta greint með 

sem bestum hætti hvort flokkar sýni popúlísk einkenni þyrfti að kafa dýpra og skoða 

orðræðu þeirra sem eru í framboði fyrir flokkana í fjölmiðlum. Þó höfundur hafi tekið eftir 

þessari vöntun þá gafst ekki ráðrúm til þess að fara út í svo viðamikla greiningu. Ekki gafst 

svigrúm til að greina hvort stefnuskrám sé fylgt eftir í raun - eða jafnvel fylgt eftir á enn 

ýktari hátt. Hvort að tilteknir áberandi einstaklingar innan flokkanna beri sterkari einkenni 

vinstri popúlisma en aðrir. Þá var látið liggja á milli hluta að skoða með kerfisbundnum 

hætti hvort stefna flokkanna hafi breyst á þessu tímabili. 
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