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Undirrituð hafnar því að meirihluti á Alþingi vorið 2014 taki svo afdrifaríka ákvörðun að loka dyrum 
að framtíðinni eins og þessi þingsályktun gengur út á. Það er háalvarlegt mál að búa við meirihluta á 
Alþingi eftir allt það sem á undan hefur gengið sem lítur á það sem forgangsmál að leggja fram 
þingsályktun eins og þessa sem hér er til umsagnar. Alþingi hlýtur að hafa það hlutverk að hugsa um 
almannahagsmuni okkar Íslendinga allra. Þessi þingsályktun gengur þvert á það og gengur ekki út á 
neitt annað en að minnka möguleika okkar á því að hafa stjórn á eigin lífi. Það getur ekki verið að það 
sé forgangsverkefni stjórnmálanna á Íslandi á árinu 2014.

Undirrituð verður 51 árs gömul á þessu ári. Í upphafi starfsferilsins fyrir 35 árum síðan var hugsunin 
sú að losna við þá peninga sem maður vann sér inn sem hraðast vegna óðaverðbólgunnar sem þá 
geisaði. Það voru skelfileg ár og kenndu manni það að verðgildi peninga væri ekkert. 
Þjóðarsáttarsamningarnir höfðu gríðarlegt gildi fyrir líf í landinu og í framhaldi af þeim EES 
samingurinn. Maður öðlaðist trú á framtíðina sem bjó með manni eftir það fram á þessa öld. Þrátt 
fyrir gagnrýni á stjórnmálin og að maður vildi hafa hlutina öðruvísi þá bjó alltaf með manni þessi vissa 
við værum þátttakendur í framþróun. Að íslenskt samfélag yrði betra á morgun en það væri í dag.

Þessi þingsályktun sem hér er til umsagnar hefur gagnstæð áhrif. Hún fyllir mann þeirri vissu að við 
séum á leiðinni afturábak í öllu tilliti. Að það sé sú framtíð sem fyrir okkur liggur að dragast aftur úr 
vestrænum nágrannaþjóðum sem við höfum alla jafna viljað bera okkur saman við.

Það var stórkostlegt áfall að upplifa hrun fjármálakerfisins árið 2008. Svo stórkostlegt að það 
hvarflaði ekki annað að manni en það væri sjálfsagt að endurskoða þá tilraunastarfsemi sem hér var 
gerð með íslensku krónuna á floti áratuginn fram að því. Það er enn forgangskrafa eins og það var 
haustið 2008.

Sá hrunadans sem við öll urðum þátttakendur í á þessari öld er umhverfi sem ég frábið okkur í nútíð 
og afkomendum okkar til fram tíðar. Það er ekkert gamanmál að vera sviptur mannlegri reisn en það 
er nákvæmlega það sem gerðist hér við hrun fjármálakerfisins 2008 og er ástæða til að rifja upp 
þegar ályktanir meirihluta Alþingis virðast þær helstar að halda áfram á sömu braut.

Ég skora á þá alþingismenn sem styðja þá þingsályktun sem hér er til umsagnar að kynna sér 
dæmisögur af því hvað venjulegt fólk á Íslandi hefur þurft að ganga í gegnum allar götur frá árinu 
2008. Það getur ekki verið að sú mynd sé til þess fallin að styðja hugmyndir um að halda áfram þeirri 
vegferð.

Sú er þetta ritar hélt að hún byggi í alvöru samfélagi með alvöru stofnunum og alvöru stjórnkerfi 
framan af öldinni. Hún bar fullt traust til bankans síns og annarra stofnana samfélagsins og hún bar 
fullt traust til íslenskra athafnamanna. Það var helst að hún vantreysti stjórnmálamönnum en samt 
treysti hún þeim heilt yfir. Hún játar að hún átti erfitt með að trúa því að Íslendingar væru miklu



klárari í viðskiptum en allir aðrir -  reynsla hennar sagði henni annað -  en hvað um það, hún bar fullt 
traust til þess að þróunin væri alvöru. Að það væri í raun verið að hugsa um hennar hagsmuni og 
okkar allra.

Annað kom á daginn. Það kom í ljós að öllum var sama þó að lánið sem hún tók í bankanum upp á 12 
milljónir, væri allt í einu komið í 25. milljónir og nokkrum árum síðar í 35.750.722 krónur. Það var 
nákvæmlega enginn sem lét sig það varða. Þrjú ár fóru í baráttu við bankann til að fá það viðurkennt 
að það sem gerðist í íslensku fjárm álakerfi árið 2008 væri ekki henni einni að kenna og á hennar 
ábyrgð. Ekki nóg með það heldur fékk hún að finna svo um munaði að hún var í „vonda liðinu". Það 
viðhorf upplifði hún með því að lesa, hlusta og fylgjast með samfélagsumræðunni. Hún sem hafði 
unnið af fullum heilindum fyrir íslenska athafnamenn frá því hún hóf störf og aldrei gert aðrar kröfur 
en þær að fá að vera fjárhagslega sjálfstæð fékk nú þau skýru skilaboð allt um kring í umræðunni að 
best væri að hafa sig hæga. Hún var annars flokks borgari í landinu sem hún fæddist í.

Til að gera langa sögu stutta er best að taka fram að undirrituð vann í happdrættinu. Hún öðlaðist 
nýtt líf þegar í ljós kom að lánið hennar reyndist ólöglegt. Fimm árum eftir hrun fjármálakerfisins 
öðlaðist hún aftur fjárhagslegt sjálfstæði. Ekki fyrir eigin dugnað heldur fyrir einskæra heppni sem 
byggði á vinnu annarra sem fóru í mál.

Þessi reynsla er ekkert annað en eitt af mörg þúsund dæmum. Niðurstaðan sem undirrituð fékk í 
hendurnar er nokkuð örugglega margfalt betri en niðurstaða margra annarra sem upplifðu hið sama -  
í eitthvað öðruvísi myndum. Þeir sem tóku íslensk verðtryggð lán upplifðu sömu niðurlæginguna -  
mörg þúsund manns voru á skömmum tíma sviptir mannlegri reisn og höfðu ekkert með það að gera 
hvaða stöðu þeir voru allt í einu komnir í.

Þetta dæmi er sett fram hér til að biðja alþingismenn um að átta sig á að það sem gerðist hér haustið 
2008 er ekki eitthvað lítilvægt mál sem hægt er að afgreiða með léttúð. Það var sárt að upplifa það að 
vera fullkominn leiksoppur í leikhúsi fáránleikans í kjölfar hrunsins en það er ófyrirgefanlegt að hlusta 
á alþingismenn tala enn eins og það sem gerðist hafi ekkert með íslensku krónuna eða efnahagsstjórn 
ríkisstjórna þessarar aldar að gera. Slík viðhorf eru skýr skilaboð um að á Íslandi sé ekki hægt að búa.

Rússíbaninn sem farið var með okkur í á fyrsta áratug þessarar aldar var óafsakanlegt brjálæði sem 
aldrei má endurtaka sig. Þegar árið 2001 hefði mönnum átt að vera það ljóst að íslenska krónan á floti 
í umhverfi frjálsra fjármagnsflutninga gekk ekki upp. Fyrirsagnir um einstök kaup einstaklinga og/eða 
lífeyrissjóða sem höfðu bein áhrif á gengi íslensku krónunnar. Fréttafyrirsagnir fyrstu ár aldarinnar 
snerust oftar en ekki um gengi krónunnar og margir fundir voru haldnir á þessum árum um 
vandamálið íslensku krónuna í alþjóðlegu viðskiptaumhverfi. 27. janúar 2004 var haldinn fundur á 
vegum Viðskiptaráðs undir fyrirsögninni „Stenst íslenska krónan samkeppnina?" Þar gerði Vilhjálmur 
Egilsson að umtalsefni það vandamál sem styrkur krónunnar hafði á efnahagsreikninga bankanna. 
Viðvörunarljósin blöstu við frá aldamótum en stjórnmálamenn skelltu við skollaeyrum.

Það brjálæði er saga sem var okkur boðið upp á með opin augun og er skýlaus krafa að alþingismenn 
læri af og standi ekki til að bjóða okkur upp á framhald þeirrar sögu. Það er ástæðulaust að rifja það 
upp hér enda heil rannsóknarskýrsla til staðar sem fjallar um þá atburði alla saman. Þó vert að 
hnykkja á því að ef alþingismenn líta svo á að þeir hafi hlutverk hvað varðar líf almennings í landinu 
þá er forgangsmál núna á árinu 2014 að gera ráðstafanir til að koma í veg fyrir að sú saga endurtaki 
sig. Fullveldi sem gengur út á að leika sér með hag almennings hefur ekkert gildi.

Bólan og hrunið eru sitt hvor hliðin á sama máli, hvort tveggja jafn óþolandi staða fyrir venjulegt fólk. 
Samfélag sem byggist á græðgishugsun einni saman, samfélag sem birtir flennifyrirsagnir af 
söluhagnaði hlutabréfa dag eftir dag eftir dag, samfélag þar sem rekstrarafkoma fyrirtækja skiptir 
engu máli, er ekki samfélag sem hægt er búa og starfa í. Nú á árinu 2014 þegar meirihluti 
alþingismanna lítur á það sem hlutverk sitt að loka leiðum til breyttrar fram tíðar er ástæða til að rifja



upp fyrirsagnir og fréttaflutning fjölmiðla á árunum 2001-2008. Fréttir og fyrirsagnir fjölmiðla á 
þessum árum snerust um galið samfélag í eltingaleik í kringum gullkálfinn.

Það er óafsakanlegt annað en læra af því. Það getur ekki verið ætlun meirihluta Alþingis að halda 
áfram með sömu áætlun í peningamálum og íslenska krónu, eftir þá niðurlægingu sem hún hefur haft 
í för með sér frá hruni.

Það voru ekki bara skuldir sem hækkuðu á einum degi um margar milljónir. Íslenska krónan hrundi og 
allur innflutningur -  innflutt matvara, fatnaður, aðrar innfluttar vörur, utanlandsferðir, tvöfaldaðist í 
verði. Algjört hrun gjaldmiðilsins hefur gríðarleg áhrif á lífskjör okkar á hverjum einasta degi.

Til að geta haft stjórn á eigin lífi þurfum við gjaldmiðil sem virkar í alþjóðaviðskiptum. Gjaldmiðil sem 
sveiflast ekki þó að eitt fyrirtæki eða einn lífeyrrisjóður fjárfesti í útlöndum. Gjaldmiðil sem hefur ekki 
í sér innbyggðan verðbólguhvata. Gjaldmiðil sem krefst ekki gjaldeyrishafta. Gjaldmiðil sem gerir það 
að verkum að við, venjulegt fólk og fyrirtæki, þurfum ekki að eyða meirihluta tíma okkar í að velta 
fyrir okkur gengi hans frá degi til dags. Gjaldmiðil sem býður upp á vaxtakjör eins og bjóðast í 
nágrannaríkjunum. Gjaldmiðil sem gerir okkur, venjulegu íslensku fólki, kleift að taka lán, greiða 
afborganir, gera áætlanir fram í tímann eins og almenningi er kleift að gera annars staðar. Íslenska 
krónan gerir okkur öll að þátttakendum í áhættusömu hagkerfi en það er grundvallarkrafa að losa 
íslenskan almenning undan því. Íslenska krónan er fullreynd. Stöðugleiki er það sem íslenskur 
almenningur og fyrirtæki þarfnast. Ekkert skiptir meira máli fyrir líf venjulegs Íslendings til fram tíðar 
en að stjórnmálamenn átti sig á þeirri staðreynd.

Að dansinum loknum búum við samfélagi þar sem allar stoðir samfélagsins eru veikar eftir. Mjög 
margar stoðir hrundar og aðrar brotnar. Alvöru fjölm iðlar með fjárhagslegt bolmagn til að upplýsa og 
fræða nánast ekki lengur til. Ígrundun, vandvirkni og hlutlægni eitthvað sem tilheyrir fortíðinni og við 
höfum ekki lengur efni á. Áróður sjálfsagður og kallaðar fréttir. Eignarhald flestra fyrirtækja landsins í 
fullkominni óreiðu og íslenskir hrægammar berjast um völdin. Fjárfestingar lífeyrissjóðanna lokaðir 
inni í gjaldeyrishöftum. Framtíðarsýn sem byggir á að halda áfram þessum kúrs er óbærileg.

Þingsályktun sú sem hér er til umsagnar snýst um að viðhalda óstöðugleika og stjórnleysi í stað þess 
að breyta um kúrs til fram tíðar og hefja uppbyggingu eðlilegs samfélags á ný þar sem íslenskum 
almenningi er gert kleift að lifa og starfa í friði.

Um það snúast aðildarviðræður við ESB. Að búa hér til eðlilegt starfsumhverfi fyrir fólk og fyrirtæki. 
Þess vegna snýst þessi þingsályktunartillaga sem hér er til umsagnar um að koma í veg fyrir að við, 
venjulegt fólk á Íslandi, fáum tækifæri til að stjórna eigin lífi.

Niðurstaða þessarar umsagnar er skýr krafa -  að Alþingi Íslendinga dragi þessa þingsályktun til baka 
og leyfi okkur Íslendingum að kjósa um hvort við viljum klára aðildarviðræður við ESB.

Virðingarfyllst,
Signý Sigurðardóttir
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