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stjórnmál

„Við höfum því gengið til góðs í þau 10 ár sem Samfylkingin 
hefur starfað. Við getum stolt horft um öxl og sagt með sanni 

að draumur okkar hafi ræst. Við getum með sama hætti 
horft bjartsýn til framtíðarinnar, fullviss um að gildi jafnaðar-
mennskunnar um frelsi, jafnrétti og bræðralag hafi sjaldan átt 
meira erindi við Ísland, en núna. Nú er það í okkar höndum að 
sýna og sanna að þau séu annað og meira en orðin tóm - þau 

séu grunnur að betra samfélagi fyrir Ísland og íslendinga.”
Jóhanna Sigurðardóttir á 10. ára afmæli Samfylkingarinnar

Blæðandi sár stjórnmálaflokks

Bjartsýni ríkti í herbúðum jafnaðarmanna 
í aðdraganda kosninga 1999. Langþráður 
draumur um sameinaðan flokk vinstri manna 
undir merkjum Samfylkingar var innan seil-
ingar. Markmiðið var ekki aðeins að sameina 
vinstri menn eftir áratuga sundrungu, heldur 
ekki síður að velta Sjálfstæðisflokknum úr 
sessi sem stærsti flokkur landsins. 

Skoðanakannanir styrktu vinstri menn í 
trúnni og ýttu undir væntingar um að nýr 
„turn“ væri að verða til í íslenskum stjórn-
málum. Í mars 1999 – tveimur mánuðum 
fyrir kosningar, sýndi könnun Gallup að fylgi 
Samfylkingarinnar væri 36%. Tvennt  skyggði 
á gleðina; sterk staða Sjálfstæðisflokksins 
og framboð hluta Alþýðubandalagsins, sem 

ekki vildi ganga til liðs við Samfylkinguna. 
Þannig var ljóst að sameinaðir yrðu vinstri 
menn ekki. Vinstri hreyfingin grænt framboð 
[VG] var til undir forystu Steingríms J. Sigfús-
sonar, en Margrét Frímannsdóttir, formaður 
Alþýðubandalagsins, varð talsmaður Sam-
fylkingarinnar í kosningunum. Formlegur 
stofnfundur var ekki haldinn fyrr en ári síðar 
– 5. maí 2000.

Í kosningunum 1995 voru vinstri menn 
undir merkjum fjögurra flokka sem fengu alls 
37,8% atkvæða og 23 þingmenn:
Alþýðuflokkur 11,4% 7 þingmenn
Alþýðubandalag 14,3% 9 þingmenn
Samtök um kvennalista 4,9% 3 þingmenn
Þjóðvaki 7,2% 4 þingmenn
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Hallar undan fæti

Eftir því sem leið á kosningabaráttuna 1999 
fór að halla undan fæti hjá Samfylkingunni. 
Í apríl var fylgið komið í rétt 30% og nokkru 
fyrir þingkosningarnar í maí benti könnun 
Gallups til að stuðningurinn væri rúm 29%. 
Í kosningunum fékk flokkurinn 26,8% og 17 
þingmenn. VG var með 9,1% fylgi og náði sex 
þingmönnum. Samanlagt fylgi flokkanna var 
35,9% eða nokkru minna en vinstri flokkarnir 
fengu fjórum áður áður.

Eftir kosningarnar reyndist það erfiðara 
fyrir Samfylkinguna að ná fótfestu í íslenskum 
stjórnmálum en flokksmenn höfðu vonað. 
Í desember var fylgið aðeins rúmlega 14% 
samkvæmt Gallup. Stuðningur hafði minnkað 
um meira en 12%-stig frá kosningum. 

Í samtali við Morgunblaðið 8. janúar 
2000 viðurkenndi Margrét Frímanns dóttir 
að staðan væri „alls ekki eins góð og ég 
hefði viljað sjá hana”. Undir þetta tók Össur 
 Skarphéðinsson:

„Ég væri að ljúga ef ég héldi því fram að ég 
væri ekki vonsvikinn.”

Flestir sem Morgunblaðið ræddi við voru 
á því að dapurt ástand hins nýja flokks væri 
tímabundið ástand. Allt myndi breytast til 

betri vegar þegar formlega væri búið að 
stofna flokkinn:

„Samfylkingin mun reisa sig og hún mun 
gera það fljótlega eftir að hún er orðin 
að formlegu stjórnmálaafli. Ég fer fyrst að 
hafa verulegar áhyggjur af henni verði fylgi 
 hennar á svipuð róli og nú eftir hálft ár.”
Þetta sagði Margrét Frímannsdóttir og 

endurspeglaði þær miklu vonir sem  bundnar 
voru við stofnfundinn vorið 2000. Með 
 aukinni formfestu yrði allt léttara og kjör 
formanns skipti þar miklu. 

Össur Skarphéðinsson var kjörinn for-
maður með miklum yfirburðum, hlaut 
76,4% atkvæða á móti 21,7% sem Tryggvi 
Harðarson hlaut. Margrét Frímannsdóttir var 
sjálfkjörin varaformaður og Steinunn Valdís 
Óskarsdóttir hafði betur í keppni við Katrínu 
Júlíusdóttur um starf ritara. Ágúst Einarsson 
prófessor var sjálfkjörinn formaður fram-
kvæmdastjórnar og Eyjólfur Sæmundsson 
gjaldkeri.

Í ræðu eftir formannskjörið sagði Össur:
„Við höfum endurskipulagt okkur og 
endurnýjað hugmyndagrundvöll okkar og 
það er þess vegna sem landsmenn geta 
treyst getu okkar og kjarki við að endurnýja 
þjóðfélagið líka. Við teljum að það sé brýn 

Össur Skarphéðinsson var kjörinn fyrsti formaður Samfylkingarinnar á stofnfundi í maí 
2000. Hann skilgreindi Sjálfstæðisflokkinn sem höfuðandstæðing. 
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þörf á að jafna leikinn í samfélaginu og 
við erum tilbúin til þess að veita ríkisstjórn 
forystu. Við erum tilbúin til þess hvenær 
sem er að taka við stjórnartaumunum, 
hvort heldur er á þessu kjörtímabili eða 
eftir næstu kosningar. Kæru flokkssystkin. 
Ég lýsi yfir að af minni hálfu þá hefst kosn-
ingastarfið strax í dag.”
„Það verður okkar hlutverk, sem erum 

komin saman í þessum sal, að gæða stjórn-
málin siðferðilegu inntaki, sem þau skortir 
svo mjög í dag,” sagði Össur sem undir lok 
ræðunnar lagði áherslu á helstu baráttu málin:

„Við berjumst fyrir sanngjörnu samfélagi 
jafnra tækifæra. Við viljum að einstaklingur-
inn blómstri í samfélagi sem sinnir um 
hann. Við vitjum að réttindi haldist í hendur 
við skyldur. Við viljum að öflugt efnahagslíf 
og sanngjarnt samfélag fari saman. Við 
teljum að einstaklingsframtak og félags-
hyggja eigi samleið. Við viljum gagnsæja 
og lýðræðislega stjórnsýslu með dreifðu 
valdi. Við einsetjum okkur að breyta 
 íslenskum stjórnmálum með nýjum hug-
myndum á grunni samhjálpar og atorku.”
Í viðtali við Morgunblaðið 9. maí sagði 

hinn nýkjörni formaður að lagður hefði verið 
 grunnur að aðferðum til „þess að vinna okkur 
inn í framtíðina” og bætti við:

„Sterk átakahefð hefur einkennt flokkana 
á vinstri vængnum. Ég hef einsett mér að 
útrýma henni og leggja áherslu á að iðka 
samræðustjórnmál, þar sem menn ræða sig 
að niðurstóðu. Þáttur í því er að einangra 
málaflokka, sem við þurfum að takast á við 
og kalla sem oftast til sérfræðinga til að 
eiga orðaskipti við okkur. Það gerðum við 
með glæsilegum árangri á málstofum sem 
haldnar voru á stofnfundinum.”

Það var skýrt í huga Össurar hver helsti 
andstæðingur Samfylkingarinnar væri:

„Við lítum á okkur sem höfuðandstæðing 
Sjálfstæðisflokksins í íslenskum stjórn-
málum. Það er erfitt fyrir menn að festa 
merkimiða á okkur og kalla miðjuflokk eða 
vinstriflokk vegna þess að við viljum ná 
yfir breitt svið í samfélaginu. Við erum fyrst 
og fremst flokkur jafnaðarstefnunnar. Við 
erum lítil þjóð í stóru landi sem hefur lifað 
af hörmungar og hallæri í gegnum aldirnar 
vegna samhjálpar. Það er því ákaflega sterk 
hefð fyrir samhjálp og jafnaðarhyggju á 
íslandi. Þess vegna geri ég mér vonir um 
að vel framsett stefna, sem er sett fram af 
heiðarleika og án nokkurs hroka og flokkur 
sem reynir að skilgreina þau vandamál 
sem berja að dyrum og leitar svara við 
þeim, eigi mikinn hljómgrunn. Við erum 
jafnaðarflokkur og það skiptir mig engu 
máli hvort menn vilja kalla hann miðjuflokk 
eða  vinstriflokk. Mitt starf í stjórnmálum 
gengur ekki eftir merkimiðum.”

„Við lítum á okkur sem höfuðandstæðing Sjálfstæðisflokksins í íslenskum 
 stjórnmálum. Það er erfitt fyrir menn að festa merkimiða á okkur og  

kalla  miðjuflokk eða vinstriflokk vegna þess að við viljum ná yfir breitt  
svið í  samfélaginu. Við erum fyrst og fremst flokkur jafnaðarstefnunnar...   
Við erum jafnaðarflokkur og það skiptir mig engu máli hvort menn vilja  

kalla hann  miðjuflokk eða vinstriflokk.“
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Fylgi Samfylkingar 1999–2016

R-listinn fyrirmyndin

Vinstri flokkunum tókst að taka höndum 
saman í þrennum borgarstjórnarkosningum 
frá árinu 1994. Í upphafi stóðu  Alþýðuflokkur, 
Alþýðubandalag, Framsóknarflokkur, Samtök 
um kvennalista og Nýr Vettvangur, að baki 
Reykjavíkurlistanum. Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir var borgarstjóraefni og settist 
í stól borgarstjóra eftir kosningasigur árið 
1994. 

Árangur R-listans:
1994:  53,0% 
1998:  53,6% 
2002:  52,6% 

Sameining vinstri manna gerði þeim kleift 
að koma Sjálfstæðisflokknum frá völdum í 
Reykjavík. Sjálfstæðisflokkurinn hafði alla 
tíð verið með meirihluta í borgarstjórn að 
undanskyldum fjórum árum –  1978 til 1982. 
Með nokkurri einföldun má halda því fram 
að Sjálfstæðisflokkurinn hafi hægt og bítandi 
misst fótanna í Reykjavík frá því að R-listinn 
náði meirihluta 1994. Flokkurinn hefur aldrei 
náð fyrri styrk og er vart svipur hjá sjón. Í 
borgarstjórnarkosningunum 2014 fékk Sjálf-
stæðisflokkurinn aðeins 25,7% atkvæða. 

Árið 1994 lýsti Jón Baldvin Hannibals-
son, utanríkisráðherra og formaður 
Alþýðuflokks ins, R-listasamstarfinu sem 
„merkilegri pólitískri tilraun”. Ólafur Ragnar 
Grímsson, formaður Alþýðubandalagsins 
taldi sigur framboðsins fela í sér að „nýr 
hugmyndagrund völlur” hafi fest sig í sessi. 

Í fréttaskýringu Agnesar Bragadóttur í 
Morgunblaðinu 1. júní 1994, kemur fram að 
talsmenn R-listans og þeirra flokka sem að 
honum stóðu, séu ekki á einu máli um það 

hvaða 
þýðingu 
sigurinn 
í borginni 
gæti haft:

„Þeir 
 varkárari 
segja sem 
svo, að 
reynslan 
muni skera 
úr um, hvort 
framhald verði 
á slíku sam-
starfi, hvort sem 
er í sveitarstjórn-
armálum, eða á lands-
vísu. Þeir sem vilja lesa 
dýpra í samstarf flokkanna, 
telja að hér gæti verið í burðar-
liðnum, vísir að tveggja flokka stjórnmála-
kerfi á Íslandi, þar sem valkostirnir væru 
skýrir og pólitísk skil skörp: annars vegar 
Sjálfstæðisflokkur og hins vegar nýr vinstri 
flokkur, sem til yrði úr flokkunum fjórum 
sem að R-lista standa.“

Framsóknarflokkurinn var innan vébanda 
R-listans en fáir Framsóknarmenn töluðu 
fyrir sam einingu við vinstri flokkanna. Aðrir 
létu sig dreyma. Augljóst er að velgengnin í 
Reykjavík varð til að auka líkurnar á að vinstri 
mönnum tækist loks að taka höndum saman 
í landsmálunum. 

Bjartari tímar eftir áfall

Þótt fæðing sameinaðar fylkingar vinstri 
manna hafi verið erfið og úrslit kosning  anna 
1999 verið áfall, voru  bjartari tímar  framundan 
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hjá Samfylkingunni. Í  kosningunum 2003 
ákvað Össur Skarphéðins son, að skynsam-
legast væri að tefla Ingibjörgu Sólrúnu 
Gísladóttur, borgar stjóra fram sem for-
sætisráðherraefni flokks ins. Hún settist í 
„baráttu sæti” flokksins en náði ekki kjöri. En 
þótt Ingibjörg Sólrún næði ekki markmiðinu 
var Samfylkingin ótvíræður sigurvegari 
kosninganna. Fylgið var tæp 31% – aðeins 
2,7%-stigum minna en Sjálfstæðisflokksins 
sem tapaði töluverðum stuðningi. Samfylk-
ingin var með 20 þingmenn á móti 22 hjá 
Sjálfstæðisflokknum.1  

Draumurinn um að verða turn íslenskra 
stjórnmála var innan seilingar árið 2003. 
Innanmein komu hins vegar í veg fyrir sókn í 
kosningunum 2007. Og þrátt fyrir kosninga-
sigurinn 2003 urðu margir fyrir vonbrigðum 
– sigurinn átti að verða enn stærri.

Framboð Ingibjargar Sólrúnar til Alþingis 
vakti hörð viðbrögð meðal samstarfsflokka 
Samfylkingarinnar í R-listanum. Framsóknar-
flokkurinn og Vinstri grænir gátu eðlilega 
ekki sætt sig við framboðið. Ingibjörg Sólrún 
neyddist til að tilkynna að hún myndi láta að 
embætti borgarstjóra. Að loknum þingkosn-
ingunum um vorið 2003 var staða hennar 
sérkennileg. Hún var í pólitísku tómarúmi, 
hætt sem borgarstjóri og hafði ekki náð kjöri 
sem þingmaður. Ingibjörg Sólrún hafði því 
engan vettvang til að beita sér af afli í stjórn-
málum – hafa áhrif og völd

Stuðningsmenn Ingibjargar Sólrúnar 
lögðu hart að henni að leggja til atlögu við 
Össur Skarphéðinsson og bjóða sig fram 
til formanns Samfylkingarinnar. Sumarið 
2003 var gerð skoðanakönnun að undirlægi 
stuðningsmanna hennar sem sýndi að 
87,3% kjósenda Samfylkingarinnar vildu 
að  Ingibjörg Sólrúnhún yrði formaður. Hún 
ákvað hins að bíða og bjóða sig fram til vara-
formennsku. Um leið lýsti hún því yfir að hún 
ætlaði bjóða sig fram til formanns á lands-
fundi árið 2005. Í samtali við Morgunblaðið 

1 Í ágúst 2005 sagði Bryndís Hlöðversdóttir af 
sér þingmennsku og tók við sem deildarforseti í 
háskólanum á Bifröst. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir 
tók sæti hennar.

í ágúst útskýrði Ingibjörg Sólrún ákvörðun 
sína með eftifarandi orðum: 

„Ég hef ... upplifað það á undanförnum 
dögum að Samfylkingarfólki líður mjög illa 
yfir því að ég hafi ekki einhverja formlega 
stöðu innan flokksins. Ég var ekki tilbúin til 
að fara í formannskosningu; taldi það ekki 
vera til farsældar fyrir flokkinn og því var 
þetta mín niðurstaða, þ.e. að bjóða mig 
fram til varaformanns á næsta landsfundi 
og stefna að því, með öllum þeim fyrir-
vörum sem á því eru, að bjóða mig fram 
til formanns árið 2005 og þá á grundvelli 
þeirrar vinnu sem ég ætla að taka að mér 
fyrir flokkinn.”

Öllum var ljóst að samskipti Össurar og 
Ingibjargar Sólrúnar voru stirð og virtust 
fjölskyldu tengsl ekki skipta þar máli. Í frétta-
skýringu Morgunblaðsins í janúar 2005 sagði 
meðal annars:

„Allt frá því að Samfylkingin var stofnuð 
hefur verið lögð mikil áhersla á að flokks-
menn leystu ágreiningsefni sín innan 
flokksins en efndu ekki til átaka á opin-
berum vettvangi, en innanflokksátök voru 
áberandi í Alþýðubandalaginu og Alþýðu-
flokknum. Forystumenn Samfylkingar innar 
voru sér meðvitandi um að slík átök gætu 
eyðilagt fyrir flokknum, en þeir vildu jafn-
framt byggja upp flokk sem ekki  byggði 
flokksstarf sitt á átakahefðum gömlu 
flokkanna. Þó þetta hafi að mörgu leyti 
tekist ágætlega er ekki þar með sagt að 
innan flokksins séu ekki átök. Það þarf ekki 
að tala lengi við Samfylkingarmenn til að 
skynja að þar er tekist á og þau átök snúast 
ekki hvað síst um völd. Samband Össurar 
og Ingibjargar Sólrúnar hefur verið stirt 
frá því að Ingibjörg Sólrún hóf afskipti af 
landsmálapólitík. Þau móta sína pólitík og 
tala máli flokksins án samráðs hvort  
við annað.“

Ingibjörg Sólrún lagði Össur í formanns-
kosningu í maí 2005. Yfirburðir Ingibjargar 
Sólrúnar voru töluverðir. Hún hlaut tvo þriðju 
atkvæða í póstkosningu. Í sama mánuði var 
fylgi Samfylkingarinnar 33,9% samkvæmt 
Gallup-mælingu. Síðan fór hægt og bítandi 
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að halla undan fæti. Fylgið minnkaði nær 
stöðugt fram að kosningum vorið 2007. 
Niðurstaða kosninganna var áfall. Flokkurinn 
missti fylgi og þingmönnum hans fækkaði 
um tvo. Vinstri grænir sóttu verulega í sig 
veðrið og Sjálfstæðisflokkurinn bætti einnig 
stöðu sína. Framsóknarflokkurinn tapaði 
töluverðu fylgi. Fylgistap Framsóknarflokks-
ins varð til þess að Geir H. Haarde, forsætis-

ráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins, 
taldi óvarlegt að halda stjórnarsamstarfi 
flokk anna áfram, þrátt fyrir að ríkisstjórnin 
hefði haldið velli – með minnsta meirihluta.

Fylgistap Samfylkingarinnar kom ekki í veg 
fyrir þátttöku í ríkisstjórn. Samsteypustjórn 
Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar tók við 
 völdum. Ingibjörg Sólrún varð utanríkis-
ráðherra og Össur Skarphéðinsson iðnaðar-
ráðherra. Forsætisráðherra var Geir H. Haarde. 
Samstarfið við Samfylkinguna var umdeilt 
meðal sjálfstæðismanna sem töldu að verið 
væri að henda pólitískum björgunarhring til 
Samfylkingarinnar. 

Misheppnuð ríkisstjórn

Ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og  Samfylkingar 
var stjórnin sem sat að völdum þegar 
 viðskiptabankarnir þrír féllu í október 2008. 
Í janúar 2009 kom að leiðarlokum – það 
 slitnaði upp úr stjórnarsamstarfinu. Með 
stuðningi Framsóknarflokksins tók minni-
hlutastjórn Samfylkingar og Vinstri grænna 
við völdum 1. febrúar. Undir lok apríl sama 
ár var gengið til kosninga. Ríkisstjórnar-
flokkarnir fengu meirihluta atkvæða – 
samtals 51,5%. Vinstri menn sannfærðust 
um að loksins væri þeirra tími runninn upp 
í landsmálunum. Sjálfstæðisflokkurinn yrði 
útlægur næstu ár og jafnvel áratugi. 

Hér eru ekki tök á að rifja upp sögu vinstri 
stjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur og Stein-
gríms J. Sigfússonar. Þeim hefur verið lýst 
sem árum glataðra tækifæra jafnt í pólitík 
og efnahagsmálum, m.a. hér í Þjóðmálum. 
Baktjaldamakk og bræðravíg að ógleymdum 
smölun villikatta, urðu ríkisstjórnarflokkunum 
að lokum að falli. 

Árni Páll Árnason, sem var um tíma 
ráðherra í ríkisstjórninni gerði upp sögu 
misheppnaðrar ríkisstjórnar í bréfi til flokks-
manna í febrúar síðastliðnum. Þá var Árni Páll 
formaður Samfylkingarinnar og skrifaði:

„Kjarninn okkar Við misstum það nána 
samband sem við höfðum haft við 
verkalýðshreyfinguna og talsambandið við 
atvinnulífið.

Icesave  Við studdum samning um Icesave 

Árni Páll Árnason, sem var um tíma ráðherra í ríkisstjór-
ninni gerði upp sögu misheppnaðrar ríkisstjórnar í bréfi til 
flokksmanna í febrúar síðastliðnum.
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sem varði ekki ítrustu hagsmuni þjóðar-
innar og mæltum gegn þjóðaratkvæða-
greiðslu um hann.

Aðildarumsóknin Við byggðum aðildar-
umsókn að ESB á flóknu baktjalda-
samkomulagi, sem aldrei hélt, í stað þess 
að fá skýrt umboð frá þjóðinni til að fara 
í aðildar viðræður, sem hefði bundið alla 
flokka við umsóknarferlið.

Skuldir heimilanna Þegar fólk var að 
 drukkna í skuldafeni tókum við að okkur 
í of ríkum mæli að útskýra fyrir fólki að 
það ætti að borga skuldir sínar, í stað 
þess að taka okkur stöðu með fólki gegn 
 fjármálakerfi.

Fiskveiðistjórnunin Við lofuðum 
breytingum á fiskveiðistjórnunarkerfi en 
týndum okkur í langvinnum samningum 
fyrir luktum dyrum við samstarfsflokkinn 
um útfærslur á breytingum, sem strönduðu 
svo hver á eftir annarri. Þess í stað hefðum 
við sem lýðræðisflokkur átt að leita til 
almennings um stuðning í glímunni við 
sérhagsmunaöflin.

Stjórnarskráin Við höfðum forgöngu um 
stjórnarskrárbreytingar, en drógum það 
alltof lengi að áfangaskipta verkefninu 
til að koma mikilvægustu breytingunum 
í höfn. Ég tók um síðir af skarið, en í stað 
þess að samtalið væri lifandi og allt uppi á 
borðum var upplifun fólks sú að ég hefði 
brugðist og fórnað málinu og allt hefði 
klúðrast.”

Djúp sár og óheilindi

Sannfæring Árna Páls um að vinstri stjórnin 
hafi klúðrað málum er augljós. Innan Sam-
fylkingarinnar urðu til djúp sár þegar þing-
manni var fórnað. Landsdómsmálið risti 
flokkinn í tvennt. Ingibjörg Sólrún fyrirgaf 
aldrei framgöngu samherja sinna þegar 
 nokkrir þeirra töldu rétt að ákæra hana og 
þrjá aðra fyrrverandi ráðherra í ríkisstjórn 

Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar.
Bréf Árna Páls varpar ljósi á undirmál og 

óheilindi innan Samfylkingarinnar. Sjálfur 
kynntist hann undirmálunum þegar and-
stæðingar hans nýttu glufur í lögum flokksins 
og sóttu að honum á landsfundi 2015. 

Árni Páll var kjörinn formaður nokkrum 
mánuðum fyrir kosningarnar 2013, en þá 
beið Samfylkingin afhroð eftir fjögurra ára 
stjórnarsetu með Vinstri grænum. Flokkurinn 
missti yfir helming þingmanna sinna – fékk 
aðeins níu menn kjörna á móti 20 fjórum 
árum áður. Það hafði byrjað að molna undan 
þegar Jóhanna Sigurðardóttir varð forsætis-
ráðherra og nokkru síðar formaður. Árna 
Páli tókst að stöðva hrunið tímabundið og 
ná  nokkurri viðspyrnu. Á síðustu mánuðum 
2014 mældist fylgið um og yfir 20%. En þá 
var lagt til atlögu við formanninn. 

Sigríður Ingibjörg Ingadóttir bauð sig fram 
til formennsku á landsfundi í ársbyrjun 2015 
og öllum var ljóst að hún naut stuðnings 
Jóhönnu Sigurðardóttur, sem aldrei virðist 

Það hafði byrjað að molna undan þegar Jóhanna Sigurðardóttir varð 
 forsætisráðherra og nokkru síðar formaður. Árna Páli tókst að stöðva  

hrunið tímabundið og ná  nokkurri viðspyrnu. 

Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, bauð sig fram gegn Árna Páli 
og naut m.a. stuðnings Jóhönnu Sigurðardóttur.
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hafa fellt sig við eftirmann sinn. Hallar byltingin 
mistókst en það munaði aðeins einu atkvæði. 
Þótt formaðurinn hafi náð að verjast var hann 
orðinn of veikur til að ná árangri. Það fjaraði 
því hratt undan Samfylkingunni. 

Í fréttaskýringu Kjarnans 20. mars 2015 
var ekki dregin upp fögur mynd af framtíð 
Samfylkingarinnar:

„Augljóst er að formannsslagur Sigríðar 
Ingibjargar og Árna Páls getur haft mikil 
áhrif innan flokksins til framtíðar litið. 
Einn viðmælenda Kjarnans sagðist líta á 
formannsframboð Sigríðar Ingibjargar 
sem „aðför úr launsátri“ sem gæti skapað 
djúpstæðan ágreining innan flokksins, á 
versta tíma. Þar sem mikil hreyfing væri 
á fylgi vinstra megin og við miðju í hinu 
pólitíska landslagi. Slagurinn gæti komið 
enn meiri hreyfingu á fylgið, og grafið 
undan flokksstarfinu. Á móti gæti það 
einnig gerst, að forystubreyting á þessum 
tímapunkti myndi færa honum byr í segl, 
en flestir viðmælenda voru sammála um að 
það væru minni líkur en meiri á því.“

Árni Páll ákvað að draga sig í hlé og 
Oddný Harðardóttir var kjörin formaður í júní 
2016. Hún náði engum árangri. Niðurstaða 
kosninganna í október síðastliðnum var 
niðurlægjandi. Samfylkingin rétt náði yfir 
5%-þröskuldinn og fékk aðeins þrjá þing-
menn. Þetta þýðir að frá því að Samfylkingin 
náði sínum besta árangri undir forystu 
Össurar Skarphéðinssonar og að síðustu 
kosningum sögðu liðlega átta af hverjum tíu 
stuðningsmönnum skilið við flokkinn. Lík og 
til að undirstrika niðurlæginguna á Samfylk-
ingin ekki þingmann á höfuðborgarsvæðinu.

Hvar eru hægri-kratar?

Fyrr á þessu ári var því fagnað að öld er liðin 
frá því að Alþýðuflokkurinn var stofnaður. 
Gamli flokkurinn er enn til með sömu 
kenni tölu og áður (420169-5829). Aldrei 
fékk Alþýðuflokkurinn aðra eins útreið í 
 kosningum og Samfylkingin 2016. Minnsta 
fylgi Alþýðuflokksins var 1974 – 9,1%. Fjórum 
árum síðar vann flokkurinn hins vegar góðan 
kosningasigur með 22% atkvæða.

Strax eftir að Samfylkingin bauð fram 
og var formlega stofnuð höfðu margir 
„inn fæddir“ Alþýðuflokksmenn – kratar – 
 áhyggjur af stöðu þeirra innan hins nýja 
flokks. Engu var líkara en hver af öðrum hyrfu 
kratar af vettvangi og eftir stóð fólk sem 
átti rætur í Alþýðubandalaginu og Kvenna-
listanum. Þótt Jóhanna Sigurðardóttir hafi 
verið í Alþýðuflokknum hafði hún sagt skilið 
við flokkinn eftir ágreining við Jón Baldvin 
Hannibalsson og stofnað Þjóðvaka. Eftir að 
hún varð forsætisráðherra og formaður, var 
ljóst Samfylkingin var að breytast og færast 
lengra til vinstri.

Kolbrún Bergþórsdóttir hélt því fram í 
október 2012 að Samfylkingin hefði „unnið 
ötullega að því síðustu misserin að flæma 
fólk frá fylgi við flokkinn.“ Í pistli í Morgun-
blaðinu sagði Kolbrún meðal annars:

„Sem formaður Samfylkingar hefur 
Jóhanna ótrauð fært flokk sinn til vinstri og 
gert hann ómögulegan valkost fyrir þá sem 
fylgja miðjustefnu eða eru hægri kratar... 
Hófsamt og framfarasinnað fólk getur ekki 

Kolbrún Bergþórsdóttir ritstjóri hélt því fram í október 2012 
að Samfylkingin hefði „unnið ötullega að því síðustu mis-
serin að flæma fólk frá fylgi við flokkinn“ Hún velti því fyrir 
sér hvar hægri-kratar væru niðurkomnir, því þeir væru ekki 
lengur velkomnir í Samfylkinguna.



ÞJÓÐMÁL vetrarhefti 2016  21

kosið flokk sem virðist vera í stanslausri 
eftirhermukeppni við Vinstri græna og 
á í stöðugu karpi við atvinnurekendur 
og forsvarsmenn atvinnulífsins... Vinstri 
grænir geta leyft sér að tala af ofsa gegn 
borgara legum flokki sem talar fyrir frelsi 
 einstaklings og frjálsri samkeppni. Nútíma-
legir jafnaðarmenn geta ekki leyft sér það.“
Kolbrún, sem nú er ritstjóri DV hefur alla 

tíð skrifað og talað fyrir hugsjónum hefð-
bundinna krata Alþýðuflokksins. Í hennar 
huga á Samfylkingin „lítið sameiginlegt með 
nútímalegum jafnaðarmönnum“. Áður hafði 
Kolbrún velt því fyrir sér hvar hægri-kratar 
væru niðurkomnir. „Þeir eru allavega ekki 
í Samfylkingunni því þangað eru þeir ekki 
velkomnir,“ svaraði Kolbrún en hún útilokaði 
ekki að í þingflokki Samfylkingarinnar væri 
hægri-krati í felum:

„Kannski væri ráð að þessi einstaklingur 
yrði háværari svo hægri-kratarnir sem flúðu 
Samfylkinguna gætu bent á hann og sagt: 
„Já sko, það er einn réttlátur meðal þeirra!““
Árni Páll fór særður frá formannsborðinu 

en Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ, sem lengi 
var virkur í Samfylkingunni og tók þátt í 
prófkjöri, sagði í fésbókarfærslu að skiljanlegt 
væri að Árni Páll hefði ákveðið að sækjast 
ekki eftir endurkjöri – hann hafi fengið „í arf 
stórpólitísk mistök forvera síns“:

„Árni Páll sýndi einnig kjark sinn þegar 
hann sendi flokksmönnum sínum bréf hvar 
hann reyndi að hreinsa ógróin sár og búa 
um þau þannig að þau gætu gróið. Hvorki 
þingflokkur né flokksstjórn gerði nokkuð 
með þetta og því eru sárin á sínum stað. 
Fylgi flokksins er jafn illa statt sem fyrr.“

Reykjavíkurpakkið

Karl Th. Birgisson, ritstjóri Herðubreiðar og 
fyrrverandi fram kvæmdastjóri Samfylk-
ingarinnar, hélt því fram daginn eftir síðustu 

kosningar að það væri  „súrreal ískt“ að allir 
– þrír – þingmenn flokksins komi úr lands-
byggðarkjördæmum. Samfylkingin hafi alla 
tíð átt undir högg að sækja á landsbyggðinni 
en „á núna bara þingmenn þaðan“:

„Það er ekki bara súrrealískt, heldur 
 eitthvað svo viðeigandi líka.

Einn af þykkustu þráðunum í örlaga-
vef Samfylkingarinnar spann nefnilega 
 Reykjavíkurpakkið.“

Dómur Karls Th. er harður og óvæginn. 
Hann skrifar um „Reykjavíkurpakkið“:

„Hvernig er Reykjavíkurpakkið? Það er til 
dæmis af þeirri tegund sem hafði alltaf 
illan bifur á Kristjáni Möller, af því að 
hann skildi að jafnaðarstefnan á að ná til 
byggðanna líka, ekki bara kynjanna eða 
skattbyrðarinnar. Þau fussuðu og frussuðu, 
þótt gegnheilli jafnaðarmaður en Kristján 
sé vandfundinn. Hann var ekki nógu fínn 
fyrir pakkið.

Þetta er líka fólkið sem fór á taugum 
í Hruninu. Þau görguðu hæst einmitt 
þegar yfirvegunar var þörf. Þau voru enn í 
taugaáfalli þegar endurreisnin átti sér stað 
2009-2013.“
Karl Th. heldur því fram að þegar „mest 

þurfti við var þetta fólk til einskis gagns. Það 
var of upptekið með hausinn í klofinu á sér, 
að finna sökudólga þar sem enga var að 
finna, að loka flokknum þegar mest reið á að 
opna hann, að stunda mea culpa sjálfspíslir 
þegar nauðsyn var á fólki til verka.“

Og Karl Th. heldur áfram:
„Á meðan aðrir stóðu sótugir upp í hárs-
rætur í brunarústabjörgun kyntu þau undir 
aðför að Steinunni Valdísi Óskarsdóttur. 
Þau lyftu ekki litlafingri henni til varnar 
þegar setið var um heimili hennar. Þau 
lögðu Björgvin G. Sigurðsson í einelti og 
gera enn, eina manninn sem axlaði ítrekað 

„Hvernig er Reykjavíkurpakkið? Það er til dæmis af þeirri tegund sem hafði  
alltaf illan bifur á Kristjáni Möller, af því að hann skildi að jafnaðarstefnan  

á að ná til byggðanna líka, ekki bara kynjanna eða skattbyrðarinnar.“
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pólitíska ábyrgð á atburðum sem hann tók 
engar ákvarðanir um. Þau töldu líka lands-
dómsmálið vera meðal stærstu réttlætis-
verka jafnaðarmanna á seinni árum.“
Sem dæmi um „dómgreind Reykjavíkur-

pakksins“ bendir Karl Th. á að um leið og 
fylgið hafi farið að aukast í formannstíð Árna 
Páls hafi verið reynt að koma honum frá:

„Smám saman tókst þeim að fæla æ fleiri 
frá flokknum, með lokuðum prófkjörum, 
kvótum og girðingum sem allur almenn-
ingur hló að. Og þeim tókst færa flokkinn 
svo langt til vinstri að hann gleymdi erindi 
sínu. Þegar öllu er á botninn hvolft líkar 
þeim betur við hið þrönga erindi Vinstri 
grænna en sitt eigið.“

Það er samhljómur í þessari lýsingu 
Karls Th. og skoðunum sem Kolbrún 
Bergþórs dóttir setti fram fyrir fjórum árum. 
 Samfylk ingin var orðin vinstri flokkur í anda 
Vinstri grænna. Niðurstaða kosninganna í 
október síðastliðnum var því fyrirsjáanleg að 
mati Karls Th. – erindið hafi ekkert verið og 
lítið annað en „almennt hjal um gott sam-
félag og réttlæti“.

Sjálfsmynd „pakksins“ lýsir Karl Th:
„Við erum æðisleg, aðallega þó svo gott 
fólk, en samt alveg ómöguleg. Við þurfum 
að breyta skipulaginu. Lögunum. Reisa 
fleiri girðingar. Finna sökudólga. Við fáum 
ekkert fylgi án þess að taka til í eigin ranni. 
Um þetta hafa þau talað látlaust í átta ár. 
Með þessum líka árangrinum.“

„Og reykvíska sjálfsásakanainnan-
tökusökudólgaleitandi liðið er þingmanns-
laust,“ skrifar Karl Th og spyr að lokum: 

„Hversu póetískt getur réttlætið orðið?“

Stoppar blæðingin?

Fáir deila um að Samfylkingin færðist til 
vinstri undir stjórn Jóhönnu  Sigurðardóttur 
– a.m.k. ekki þeir sem eiga rætur í Alþýðu-
flokknum eða líta á sig sem  hefðbundna 
jafnaðarmenn – krata. En jafnvel sú  
staðreynd getur ekki skýrt að fullu hrun 
flokksins sem ætlaði sér að verða „turn“ í 
íslenskum stjórnmálum. 

Ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur 
reyndist báðum stjórnarflokkunum dýr-
keypt en Samfylkingin þurfti að greiða 
hærra verð en Vinstri grænir. Ríkisstjórnin 
var sundurtætt, lagði mikið undir í málum 
sem klufu þjóðina – breyting á stjórnarskrá 
og aðildarumsókn að Evrópusambandinu – 
gerði misheppnaðar tilraunir til að kollvarpa 
stjórnkerfi fiskveiða (sem Össur kallaði síðar 
bílslys) – gerði samninga um Icesave-skuldir 
Landsbankans í andstöðu í yfirgnæfandi 
meirihluta þjóðarinnar – reyndi í tvígang 
að koma í veg fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu 
um Icesave og kom í veg fyrir þjóðarat-
kvæðagreiðslu um ESB-umsókn. Stjórnin 
náði ekki tökum á ríkisfjármálum, sat undir 
harðri gagnrýni fyrir vitlausa forgangsröðun 
ríkis útgjalda, hækkaði skatta (ekki síst á 
launa fólk), náði litlum sem engum árangri 
við að rétta af skuldastöðu heimilanna, 
og virtist fremur ganga erinda erlendra 
kröfuhafa og vogunar sjóða, en íslenskra 
heimila og fyrirtækja. Þegar samið var um 
að kröfuhafar eignuðust tvo af þremur 
 viðskipta bönkunum, jók það tortryggnina í 
garð ríkisstjórnarinnar. 

Landsdómsmálið risti djúp sár meðal 
samfylkinga og „hönnuð“ atkvæðagreiðsla 
nokkurra þingmanna flokksins jók innbyrðis 
tortryggni. Ríkisstjórnin var þjökuð af deilum 
og ráðherrum var skipt inn og út. 

Margt benti hins vegar til að eftir útreið í 
kosningunum 2013 hafi Samfylkingin verið 
að ná vopnum sínum. Undir lok árs 2014 
var fylgið komið yfir 20%. Það  var merki 
um pólitískt dómgreinarleysi þegar Sigríður 
Ingibjörg  gerði tilraun til að fella Árna Pál úr 
formannsstólnum og nýta sér glufur í reglum 
flokks ins. Tilraunin mistókst en formaðurinn 
var helsærður. Frá þeim tíma var Samfylk-
ingin í frjálsu falli. 

Niðurstaða kosninganna í október var verri 
en nokkur átti von á. Frá því að Sigríður Ingib-
jörg reyndi hallabyltinguna hefur flokkurinn 
verið blæðandi sár og fram að kosningum 
hurfu tveir af hverjum þremur stuðnings-
mönnum flokksins. Hvort  blæðingin heldur 
áfram á tíminn eftir að leiða í ljós.


