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GEFÐU
FRAMTÍÐINNI
TÆKIFÆRI



STÖÐUGLEIKI
ER FRAMTÍÐIN
Tryggjum stöðugleika, lægri vexti og ódýrari matarkörfu 
með því að festa gengi krónunnar við evru. 

Þannig auðveldum við bæði fólki og fyrirtækjum að 
koma undir sig fótunum í íslensku samfélagi.



BETRI 
HEILBRIGÐIS-
ÞJÓNUSTA
ER FRAMTÍÐIN
Styttum biðlista, lækkum kostnað og bætum heilbrigðisþjónustu 
um allt land með því að þjónustuvæða heilbrigðiskerfið. Þannig 
bætum við bæði líkamlega og andlega velferð fólksins í landinu.



SANNGJARN 
SJÁVARÚTVEGUR
ER FRAMTÍÐIN
Gerum sjávarútveginn réttlátan og fyrirsjáanlegan með því 
að setja hluta kvótans á markað á hverju ári. Þannig fá allir 
sanngjarnan hlut í auðlindinni okkar: þjóðin, sjómenn og 
útgerðin líka.



GRÆNIR
HVATAR
ERU FRAMTÍÐIN
Gerum miklu betur í loftslagsmálum, hröðum 
orkuskiptum og stóreflum umhverfisvæna nýsköpun 
með því að innleiða græna hvata og koma á skilvirku og 
sjálfbæru hringrásarhagkerfi. Þannig gerum við Ísland 
að grænasta landi í heimi.



Framúrskarandi starfsumhverfi 
skóla leiðir til öflugs faglegs starfs

Öflugt menningar-, íþrótta- og 
tómstundastarf óháð efnahag

Menntakerfið þarf að mæta þörfum fólks og samfélags um sveigjanlegt nám alla ævi. Allir eiga að 
hafa aðgang að félags-, tómstunda-, íþrótta- og menningarstarfi frá unga aldri. Tökum upp beina 
námsstyrki til háskólanáms og afnemum frítekjumark námsmanna.

Menntun fyrir öll – alla ævi

Fólk af erlendum uppruna 
auðgar samfélagið

Fleiri kjölfestugreinar í útflutningi

Sátt um sjávarútveginn

Fjölbreytt tækifæri um allt land

Nýsköpun er forsenda framfara

Samkeppni, sjálfbærni, jafnrétti og nýsköpun eiga að vera leiðarstef í öllum atvinnurekstri. 
Viðreisn treystir markaðnum á flestum sviðum en stjórnvöld eiga að skapa fyrirtækjum 
hagstæð skilyrði og draga úr sveiflum. Trúverðugur gjaldmiðill er forsenda samkeppnishæfs 
atvinnulífs.

GEFUM ÖFLUGU 
ATVINNULÍFI TÆKIFÆRI

GEFUM SVEIGJANLEGU
MENNTAKERFI TÆKIFÆRI

MÁLEFNI VIÐREISNAR



Kynbundið ofbeldi er ólíðandi

Tryggjum lagaleg réttindi
hinsegin fólks

Vitund og virðing fyrir jafnrétti allra er forsenda þess að uppræta staðalímyndir og tryggja 
jafnrétti í raun á öllum sviðum samfélagsins. Við höfum þegar fest jafnlaunavottun í lög og 
ætlum að ráðast í þjóðarátak um bætt kjör kvennastétta til að útrýma kynbundnum launamun. 
Höfnum allri mismunum og byggjum upp réttlátt samfélag fyrir öll.

Tryggjum jafnrétti fatlaðs fólks

Réttlátt fjölmenningarsamfélag

Ljúkum aðildarviðræðum við
Evrópusambandið

Ísland á að hafa sterka rödd í 
málefnum norðurslóða

Ísland á að taka þátt í alþjóðasamstarfi til að efla mannréttindi, jafnrétti, frjáls og réttlát 
viðskipti og stuðla þannig að friði. Með þeim hætti eflum við menningu og hag Íslands og 
þjóða er styðja hliðstætt gildismat. Ísland á heima í samfélagi Evrópuþjóða.

Ísland á að setja fordæmi í 
málefnum flóttamanna

Alþjóðasamvinna er lykillinn 
að velmegun þjóðarinnar

MÁLEFNI VIÐREISNAR

GEFUM ÖLLUM 
JÖFN TÆKIFÆRI

GEFUM ALÞJÓÐA-
SAMSTARFI TÆKIFÆRI



MÁLEFNI VIÐREISNAR

Loftslagsáherslur í allri 
ákvarðanatöku

Skilvirkt og sjálfbært 
hringrásarhagkerfi

Ísland á að vera í forystu í baráttunni við loftslagsbreytingar. Tökum stór skref, langt umfram 
alþjóðlegar skuldbindingar, hröðum orkuskiptum, innleiðum græna hvata og látum þau borga 
sem menga. Öll mál eru umhverfismál og þau eiga að vera grænn þráður í allri ákvarðanatöku.

Sjálfbær nýting náttúruauðlinda

Náttúruvernd og 
endurheimt vistkerfa

Stöðug hagstjórn með kjör 
almennings í fyrsta sæti

Markaðslausnir sem
treysta hagsmuni fólks

Viðskiptafrelsi, markviss efnahagsstjórn, einfaldara reglu- og skattaumhverfi, öflug 
samkeppni, trúverðugur gjaldmiðill og virk þátttaka í alþjóðlegu viðskiptalífi eru 
grunnforsendur fyrir efnahagslegum framförum og bættum lífskjörum fólks til frambúðar.

Einfalt lífeyriskerfi án skerðinga

Festum krónuna við evru og 
hefjum viðræður við ESB

GEFUM BÆTTUM
LÍFSKJÖRUM TÆKIFÆRI

GEFUM UMHVERFINU
TÆKIFÆRI

Þjónusta fyrir alla óháð
rekstrarformi

Niðurgreiðum sálfræðiþjónustu

Þjónustuvæðum heilbrigðiskerfið með þarfir notenda í huga. Styttum biðlistana, bætum 
aðgengi allra landsmanna, óháð aldri, efnahag og búsetu. Einföldum heilbrigðiskerfið, gerum 
almannatryggingarnar sveigjanlegar og niðurgreiðum sálfræðiþjónustu.

Tryggjum aðgengi um allt land

Heilsuefling og forvarnir alla ævi

Mannréttindi eru grunnur 
að fjölbreyttu mannlífi

Tryggjum eignarhald 
þjóðarinnar á auðlindunum

Viðreisn stendur fyrir frjálst og neytendavænt þjóðfélag þar sem réttindi allra eru tryggð. Fólk 
á að geta búið, starfað og varið ævikvöldinu þar sem það kýs. Hið opinbera á að greiða veginn 
með stórátaki í samgöngum, fjarskiptum og dreifikerfi rafmagns.

Kröftug sveitarfélög með 
þjónustu nær íbúum

Stórátak í innviðafjárfestingum

GEFUM BETRI HEILBRIGÐIS-
ÞJÓNUSTU TÆKIFÆRI

GEFUM RÉTTLÁTU
SAMFÉLAGI TÆKIFÆRI




