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HVer eru þau?

Tónlistarmaðurinn Valdimar Guðmundsson, Inga Björk Bjarnadóttir 
listfræðingur, Anna Svava leikkona og Haukur Hólmsteinsson 
heimspekingur tóku formannsframbjóðendur Samfylkingarinnar tali 
og kynntust þeim betur, hvert með sínum hætti. Þau komust að því 
hver Oddný, Helgi Hjörvar, Magnús Orri og Guðmundur Ari eru og 
hvers vegna þau bjóða sig fram til formennsku í Samfylkingunni.

Samfylkingin stendur í stórræð-
um. Við köllum á fólkið okkar 
sem býr um allt land og höldum 
saman landsfund á Grand Hótel 
um næstu helgi.

Á sama tíma taka allir flokks-
félagar þátt í að velja nýjan for-
mann í kosningu sem hefst í dag. 
Úrslitin liggja fyrir klukkan 18 á 
föstudaginn.

Á landsfundinum kjósum við 
nýja forystusveit til að vinna með 
nýjum formanni að sókn Samfylk-
ingarinnar, stillum saman strengi 
og mótum áherslur flokksins til 
framtíðar.

Allir landsfundarfulltrúar 
taka í sameiningu þátt í að semja 
ályktanir fundarins og leggja 
þannig línurnar fyrir kosning-
ar í haust.

Yfirskriftin á landsfundinum 
var valin í könnun meðal flokks-
fólks: Eitt samfélag fyrir alla.

Það táknar að enginn skuli skil-
inn eftir í samfélaginu en líka að 
enginn eigi að komast undan þátt-
töku í sameiginlegum verkefnum 
okkar allra, með því að koma fjár-
munum sínum í skattaskjól.

Yfirskriftin merkir að allir 
séu velkomnir í okkar samfélag, 
við séum opin fyrir alþjóðlegum 
straumum, tökum sameiginlega 
ábyrgð á stórum viðfangsefnum 

og ætlum að mæta framtíðinni 
saman.

Verkefni þjóðmálanna eru 
ærin og á landsfundinum leitum 
við leiða til að byggja upp fyrsta 
flokks heilbrigðisþjónustu, finn-
um svörin við því hvernig allir 
geti komið sér upp þaki yfir höf-
uðið, hvernig nýrri stjórnarskrá 
verði komið á og hvernig fjár-
málakerfið verði miðað að þörf-
um fólks en ekki fárra útvalinna.

Við leitum svara við því hvern-

ig hægt sé að rétta hag yngri kyn-
slóðarinnar og að gera Ísland að 
góðu landi til að eldast í. Hvern-
ig styðjum við fjölskyldur sem 
þurfa að ná endum saman og lifa 
góðu lífi.

Við verðum svo að vinna saman 
við að minnka ójöfnuðinn í þjóð-
félaginu þannig að á Íslandi verði 
raunverulega til eitt samfélag 
fyrir alla.

Sjáumst glöð á góðum lands-
fundi!

 eitt samfélag fyrir alla!

Kristján guy burgess, framkvæmdastjóri Samfylkingarinnar og Sema erla Serdar, 
formaður framkvæmdastjórnar, vilja eitt samfélag fyrir alla.

rafræn SKilríKi
Allir sem skráðir voru félagar í 
Samfylkingunni 7. maí geta kosið 
í formannskjöri, en til þess að 
kjósa þarf að hafa Íslykil eða raf-
ræn skilríki. Ef þú átt ekki þegar 
Íslykil eða rafræn skilríki 
getur þú sótt um Íslyk-
il á heimasíðunni islyk-
ill.is, en rafræn skil-
ríki sækir þú um í 
viðskiptabankan-
um þínum. Við hvetj-
um þig til að sækja 
um rétt skilríki með 
góðum fyrirvara.

VefSlóð
Þegar kosningin hefst á hádegi, 
laugardaginn 28. maí verður 
hægt að fara inn á kosningavef-
inn í gegnum heimasíðu Samfylk-
ingarinnar, www.xs.is.

KjörSeðillinn
Þegar þú hefur auðkennt þig með 
Íslykli eða rafrænum skilríkjum 
kemur upp kjörseðill þar sem þú 
kýst þá eða þann sem þú vilt sem 
formann Samfylkingarinnar. Þú 
hefur val um að velja aðeins einn 

frambjóðanda eða að raða fram-
bjóðendum, þar sem þú merkir 
fyrst við þá eða þann sem þú kýst 
sem formann, næst við þá eða 
þann sem þú kýst sem næstbesta 
kostinn og svo framvegis.

KjörSeðill í póSti
Aðstoð er veitt á aðal-

skrifstofu Samfylking-
arinnar í síma 414-
2200. Eigir þú engan 
kost á að kjósa raf-

rænt er hægt að óska 
eftir að fá sendan 

kjörseðil sem þú berð 
sjálf/ur ábyrgð á að ber-

ist til skrifstofu flokksins fyrir lok 
kosningar 3. júní kl. 12. 
Beiðnina ber að senda á samfylk-
ing@samfylking.is og vinsamleg-
ast athugaðu að pósturinn getur 
tekið 3 virka daga að berast.

aðStoð
Kjörstaður verður opinn á skrif-
stofu flokksins, Hallveigarstíg 1 í 
Reykjavík, mánudaginn 30. maí 
– fimmtudagsins 2. júní frá kl. 13 
– 19 þar sem verður veitt aðstoð 
við rafræna kosningu.

TaKTu þáTT í FormannsKjöri  
28. maí - 3. júní
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Hægt er að horfa á viðtölin í heild sinni á Youtube. Qr-kóðinn er hér til hliðar.

Hver er Magnús Orri?
Magnús Orri er 44 ára gamall 

Kópavogsbúi, giftur Herdísi Hall
marsdóttur lögmanni og við eigum 
tvö börn. Ég hef komið víða við, 
var í fjölmiðlum, rak mitt eigið 
fyrirtæki, kenndi í háskóla og 
fór svo á þing. Síðustu árin hef ég 
starfað við ráðgjöf, þá sérstaklega 
í ferðageiranum, en ætla nú að sjá 
hvort hreyfing jafnaðarmanna 
vilji njóta starfskrafta minna.

Við skulum vona það. Hver eru 
helstu verkefni þeirrar ríkisstjórn-
ar sem tekur við?

Ég held að málefni ungs fólks 
verði mjög áberandi á næsta kjör

tímabili. Við sjáum að það er verið 
að skerða framlög til framhalds
skólanna, háskólanna og LÍN. Við 
erum að missa ungt menntað fólk 
úr landi á meðan við erum að flytja 
inn vinnuafl í auðlindagreinarn
ar. Við erum í raun að tapa sam
keppni um unga menntaða fólkið, 
því okkur er ekki að takast að búa 
til störf í hugvitsgeiranum. Þetta 
er stórt pólitískt mál.
Já, og svo vilt þú verða formaður 
Samfylkingarinnar og fyrsta skref-
ið er að leggja niður flokkinn!

Nei, alls ekki – flokkur jafnaðar
manna verður alltaf til. Hann þarf 
hins vegar að þróast. Fyrsta skref

ið er kosningabandalag. Ég held að 
næstu kosningar snúist um val á 
milli íhaldsaflanna og umbótaafl
anna. Þá sem vilja viðhalda gamla 
kerfinu og ekki breyta neinu, en 
svo ertu með stóran hóp af fólki 
sem virkilega vill breytingar, 
hvort sem það er í auðlindamál
um, stjórnarskrá, velferðarmálum 
eða öðru. Og ef við vinnum þétt 
saman, myndum kosningabanda
lag um þessar lykilbreytingar sem 
við viljum gera, þá tel ég að okkur 
séu allir vegir færir og vonandi 
verður það niður staðan í kosning
unum í haust.

Vinnum saman að breytingum
Magnús Orri Schram og Inga Björk Bjarnadóttir

Málefni ungs fólks brenna á Magnúsi Orra.

Heyrðu Valdimar! Nú leita ég til 
þín í vandræðum mínum. Það er 
þannig að við í Samfylkingunni, 
við erum að fara að halda lands
fund og ég er að vona að ég verði 
nýr formaður. Við erum að fara að 
skerpa á okkar stefnumálum en það 
eina sem okkur vantar er baráttu
lag. Gætir þú samið fyrir okkur 
baráttulag?

Já, maður ætti nú alveg að 
geta gert það. Maður er nú kom-
inn hérna í útilegugallann og með 
kassagítarinn og ætti nú að geta 
komið með eitthvað. Ég hef mikla 
reynslu af því að semja svona jafn-
aðarlög, lög sem kannski eru svona 
gegn auðvaldi, svo maður ætti nú 
að geta reddað því.
Já, ég var að hugsa ef viðlagið gæti 
hugsanlega verið um gjaldfrjálsa 
heilbrigðisþjónustu.

(Syngur) Gjaldfrjálsa heilbrigð-
is … heilbrigðisþjónustu

Og um menntun fyrir alla og að 

arðurinn af auðlindunum gangi til 
þjóðarinnar.

(Syngur) Arðurinn af auðlindum 
þjóðarinnar

Og við viljum nýja stjórnar
skrá og svo verðum við auðvit
að einhvers staðar að koma fyrir 
húsnæðismálunum og málefnum 
ungs fólks. Það eru barnabætur og 
lengra fæðingarorlof.

(Syngur) Barnabætur og fæð-
ingarorlof, hvað með börnin? hvað 
með börnin? 

Já, OK. Á ég að syngja eitthvað 
um Tortóla?

Já, við berjumst gegn spillingu 
sko og við viljum uppræta fátækt. 
Það er mjög mikilvægt að það verði 
einhvers staðar, svona eins og und
irtónninn. Og réttlætið og jafnrétt
ið. En gætirðu haft þetta tilbúið 
núna um mánaðamótin?

Já, ég er nú þegar kominn með 
helling eins og þú heyrir. Þannig að 
ég get reddað því.

Til í að semja baráttulag jafnaðarmanna 
Oddný Harðardóttir og Valdimar Guðmundsson

Haukur Hólmsteinsson og Guðmundur Ari Sigurjónsson. Hækkum persónuafsláttinn.

Nei, ég meina. Áttu einhvern séns 
í alvörunni? Ert þú með einhverja 
hugmynd um hvernig Samfylking-
in á að ná aftur fylgi?

Að sjálfsögðu, ég er með tvö
falda nálgun. Hluti snýr að innra 
starfinu sem er gaman að tala um 
í hópi jafnaðarmanna. Þá helst 
að færa völd frá ábyrgðarstöð
um til félagsmanna. Flokkurinn 
er kannski meiri stofnun í dag, en 
þyrfti að verða meiri vettvangur.

Hvaða eitt eða tvö mál eru það 
sem þér þykir mikilvægast að 
ganga í strax og þú gætir séð að 
hafi áhrif á alla?

Ein stærsta aðgerðin sem hefði 
áhrif á alla, hvort sem við erum 
að tala um barnafólk, öryrkja 
eða aldraða eða lágtekjufólk, er 
að hækka persónuafsláttinn. Það 
er góðæri í uppsiglingu og það er 
aukið svigrúm í tekjuskattskerf
inu. Sumir tala um að einfalda 
skattkerfið en ég vil frekar að 
við hækkum persónuafsláttinn og 
aukum ráðstöfunartekjurnar hjá 
þeim sem hafa minnst milli hand
anna.

Ég gæti svo talið upp hundrað 
mál sem þyrfti að fara í en níutíu 
af þeim snúa að því að það er of stór 

hluti Íslendinga sem er með of lágar 
tekjur og hefur ekki efni á húsnæði, 
hefur ekki efni á heilbrigðisþjón
ustu og þar af leiðandi er ég mjög 
hlynntur því að fara í persónuaf
sláttinn og fjölga krónunum í vasa 
fólks. Það léttir strax byrðarnar í 
öllum hinum málunum.

Svo þarf auðvitað að fara að taka 
önnur mál fyrir eins og húsnæði 
ungs fólk og lengingu fæðingar
orlofs.
Hahaha! Það væri feitt!

Já, vá! Ég er bara orðinn helm
ingi spenntari fyrir þessu dæmi 
núna … vá!

Fleiri krónur í vasann
Guðmundur Ari Sigurjónsson og Haukur Hólmsteinsson

Mig langar að byrja á að spyrja 
um það sem ég veit að allir eru að 
hugsa: Ertu á lausu?

Ég er giftur henni Þórhildi og 
þriggja barna faðir.

Já, einmitt það. Jæja, það er 
svekkjandi en þá höfum við það. 
Hvernig fer maður úr því að vera 
Emil í Kattholti, sem er skemmti-
leg vinna og yfir í að vera pólitík-
us sem er leiðinleg vinna?

Ég var alltaf heillaður af Hróa 
hetti, af hugmyndinni um að reyna 
að skapa sem flestum tækifæri í 
lífinu. Þessu ofboðslega fallega 
verkefni, að skapa samfélag þar 
sem sem flestir hafa tækifæri – 
samfélag fyrir alla.

Já, þetta er ofsalega göfugt sjón-
armið. Er kannski 
ljótt að spyrja þig 
hvort þú hafir 
meira fram að 
færa en hinir?

Ég held að það 
sé bara öðru
vísi .  Ég hef 
mjög mikla 
reynslu 
en stað
an núna 
er  

ábyrgð okkar allra en ekki ein
hvers eins.

Mér finnst gott að koma inn á 
heimili þitt af því að ég sé að þessi 
sófi er frekar gamall. Þú ættir 
flottari sófa ef þú værir að svíkja 
undan einhverju, en hvernig kýs 
maður?

Maður gerir það bara á netinu í 
fartölvunni sinni, hvar sem maður 
er staddur.

Einmitt. Ég mæli allavega með 
að allir kjósi Hróa hött.

Takk fyrir það, því Hróa hött 
langar að fá tækifæri til að sam
eina félagshyggjuöflin í kosning
unum sem eru í haust. Heilbrigðis

málin, stjórnarskráin, 
kjaramál og þjóðar

atkvæðagreiðslur 
eru fá en skýr 
mál sem ná má 

hreinum meiri
hluta saman um 
í haust.

Hrói höttur sameinar 
félagshyggjuöflin
Helgi Hjörvar og Anna Svava Knútsdóttir

Valdimar tekur vel í að semja baráttulag fyrir Oddnýju og Samfylkinguna. 

Helgi heillaðist af Hróa hetti.

SAMFYlkinGin

28. maí 2016 3



66% 
styðja móttöku flóttafólks frá Sýrlandi.  

Við erum alþjóðasinnar, eins og flestir Íslendingar reyndar. Við 
viljum taka vel á móti nýju fólki og styðjum móttöku flóttafólks.

Við erum mestu 
Evrópusinnarnir  
en rúmlega 

70% 
styðja inngöngu í 
Evrópusambandið.

Eins og hjá nærri helm-
ingi Íslendinga er ham-

borgarhryggur okkar 
uppáhald um jólin.

73%
eru andvíg nýjum búvörusamningi.

Meira fjármagn í heilbrigðisþjónustuna
Það sem skiptir okkur mestu máli er að setja meira fjármagn í heil-
brigðisþjónustuna og þar á eftir að breyta stjórnarskránni í samræmi við 
tillögur stjórnlagaráðs samkvæmt nýlegri könnun meðal Samfylkingar-
félaga.

70% 
vildu taka upp  

rafrænar kosningar  
um málefni  

Samfylkingarinnar  
milli kosninga.

35% 
okkar er með 

áskrift af Netflix

Ef þú spyrð 35 ára og  yngri um þeirra hjartans mál þá 
eru húsnæðismálin og fæðingarorlofið efst á lista ásamt 
heilbrigðisþjónustunni. 

Húsnæði og fæðingarorlof 

Við viljum hafa áhrif! Við erum helstu stuðningsmenn listamannalauna 
en 80% líta jákvæðum augum á að ríkið greiði lista-
mannalaun.80%

Við lesum tölvu-
póstinn okkar og

70%
vilja fá regluleg 

fréttabréf frá 
Samfylkingunni. 

Við erum forvitin og 
mörg erum við  

andlega sinnuð, en 

60% 

trúa því að fólk geti 
haft skyggni- og 

miðilsgáfu og 

30% 
hafa sótt  

miðilsfund.

Svona er Samfylkingin

SaMFYLKINGIN

28. maí 20164


