
Þó að stormasamt geti verið á
vettvangi stjórnmálanna eins

og í ríki náttúrunnar, þá styttir öll
él upp um síðir. Sumarið er loks
komið á Skagann eftir langan og
strangan vetur. Þrátt fyrir þetta þá
hefur það væntanlega ekki farið
fram hjá neinum að harðir svipti-
vindar hafa orðið í sveitar-
stjórnarmálum á Akranesi. 

Oddviti lista Frjálslyndra og
óháðra hefur nú á miðju
kjörtímabili tekið þá ákvörðun að
ganga í raðir Sjálfstæðisflokksins.
Þar með snýr hún baki við þeim
gildum og sjónarmiðum sem listi
Frjálslyndra og óháðra hélt á lofti
fyrir síðustu sveitarstjórnar-
kosningar í maí 2006. 

Eitt af grundvallaratriðum okkar
þá, var að lofa ekki meiru en við
gætum staðið við. Einnig að finna
ekki upp á neinu á kjörtímabilinu
sem stangaðist í grundvallar-
atriðum á við þau fyrirheit sem við
gáfum kjósendum. Við höfum
staðið við hvoru tveggja. Nú
þegar leiðir skilja við Sjálf-
stæðisflokkinn á miðju kjörtímabili
getum við sem skipað höfum lista
Frjálslyndra og óháðra litið til
verka okkar í þágu bæjarbúa
síðastliðin tvö ár, og verið þokka-
lega sátt. Flest af því sem við
lögðum upp með í kosninga-
baráttunni hefur verið efnt, eða
stefnir í að verða að veruleika.
Nema Sjálfstæðisflokkurinn taki
nú kúvendingu frá þeim fram-
kvæmdum sem meirihluti þess

flokks og Frjálslyndra og óháðra
hefur lagt grunninn að.

Flestum ætti að vera kunnar
ástæður þess að í odda skarst.
Inn á borð bæjarstjórnar barst mál
frá ríkisvaldinu, sem hefur í för
með sér grundvallarstefnu-
breytingu í áherslum í velferðar-
málum bæjarins. Þetta er mála-
flokkur sem er okkur mjög hug-
leikinn. Við gátum ekki fallist á að
eiga aðild að ferli sem líklega mun
lykta með því að 60 flóttamenn
flytja til bæjarins. Eðli slíkrar
aðgerðar er af slíkri stærðargráðu
og henni fylgir svo mikil ábyrgð,
að ekki var hægt að fallast á hana
án samþykkis bæjarbúa. Ekkert
framboð hafði stórtæka móttöku
flóttafólks til bæjarins á kjör-

tímabilinu 2006 - 2010 á sinni
stefnuskrá þegar gengið var til
kosninga fyrir aðeins tveimur
árum. Því teljum við að kjörnir
bæjarfulltrúar hafi í raun ekkert
umboð til að taka svo afdrifaríka
ákvörðun sem þessa, án þess að
þeir ráðfæri sig við íbúana sem
eru eigendur bæjarfélagsins og
bæjarsjóðs. Það hefur ekki verið
gert, og engar horfur eru til að
slíkt standi til.  

Við tökum ekki þátt í þeim
gjörningi að láta ríkisvaldið beygja
Akurnesinga undir sig, með
vanhugsaðri og illa undirbúinni
aðgerð sem varðar velferð og
framtíð okkar allra. 

Akranesi, 21. maí 2008
Magnús Þór Hafsteinsson

Gleðilegt sumar - Akurnesingar!
Magnús Þór Hafsteinsson varabæjarfulltrúi Frjálslyndra og óháðra og varaformaður Frjálslynda flokksins.

Nú þegar leiðir skilja
við Sjálfstæðisflokkinn
á miðju kjörtímabili
getum við sem skipað
höfum lista Frjálslyndra
og óháðra litið til verka
okkar í þágu bæjarbúa
síðastliðin tvö ár, og
verið þokkalega sátt.
Flest af því sem við
lögðum upp með í
kosningabaráttunni
hefur verið efnt, eða
stefnir í að verða að
veruleika.
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Efni:  
Formleg beiðni félagsmálaráðuneytis
um móttöku flóttafólks árin 2008 og
2009.

Bakgrunnur:
Þann 28. apríl síðastliðinn barst
bæjaryfirvöldum formleg ósk frá
félagsmálaráðuneytinu að bærinn
tæki á móti flótafólki. Áður höfðu tveir
óformlegir fundir farið fram. Sá fyrri
með formanni félagsmálaráðs, fulltrúa
minnihluta í félagsmálaráði, félags-
málastjóra Akraness af hálfu
Akranesbæjar, og fulltrúa frá félags-
málaráðuneytinu og Rauða kross-
inum. Síðari fundurinn var með
félagsmálaráði og bæjarstjórn þar
sem fulltrúar frá félagsmálaráðuneyti,
Rauða krossi og félagsmálastjóri
Reykjanesbæjar mættu til fundarins. 

Talað hefur verið um allt að 60
einstaklinga deilt niður á tvo hópa.
Ekki hafa fengist neinar upplýsingar á
þessum fundum um hvaða fólk væri
að ræða, aðrar en þær að talað var
um einstæðar mæður og í veðri látið
vaka að þetta yrðu hópar frá Suður
Ameríku. Skýrt var tekið fram af  hálfu
félagsmálaráðuneytisins að annað
hvort skuldbindi sveitarfélagið sig til
að taka á móti báðum hópunum eða
engum. 

Fyrir utan þessa tvo fundi hefur hvorki
félagsmálaráðuneytið, Rauði krossinn
eða flóttamannanefnd haft uppi neina
viðleitni til að hafa samband við
félagsmálaráð eða formann þess.
Engar frekari upplýsingar hafa borist
um gang mála, né látið í ljós hvað
stjórnvöld séu yfir höfuð að legga
ráðin á um í þessu máli. 

Nýjustu fréttir:
Fjölmiðlar í fyrradag (6. 5. 2008)
greindu frá því að ríkisstjórnin hefði nú
ákveðið að bjóða allt að 30
palestínskum flóttamönnum hæli hér á

landi, og að þessi hópur komi til
landsins í sumar. Samkvæmt tilkynn-
ingu félagsmálaráðuneytisins
(http://www.felagsmalaraduneyti.is/fre
ttir/frettatilkynningar/nr/3788) er hér

um að ræða fólk sem nú býr í Al –
Waleed flóttamannabúðunum sem eru
á landamærum Írak og Sýrlands. Ekki
bárust neinar upplýsingar um að þetta
væri sá hópur sem Akranesbær hefur
verið beðinn um að taka á móti, þar til
þessi frétt kom fram í fjölmiðlum
síðdegis í gær. 

Samkvæmt fréttum sem finna má á
netinu þá er fólkið í þessum búðum,
Palestínufólk sem bjó í Bagdad
höfuðborg Írak og þar í kring, þangað
til „hinar viljugu þjóðir“ gerðu innrás í
landið í mars 2003. Þá upphófst
skálmöld í Írak sem meðal annars
leiddi það af  sér að fólk af palest-
ínskum uppruna reyndi að flýja land.
Að því er ég fæ best séð þá er fólkið í
Al Waleed einstaklingar sem hafa ekki
komist yfir landamærin frá Írak til
Sýrlands þar sem þau skortir
vegabréf. Þau eru því föst í Írak og
hafa væntanlega hafst við þessar
aðstæður í rúm fjögur ár. Ekki hef ég
fundið frekari upplýsingar um bak-
grunn þessa fólks, en þætti ekki ólík-
legt að hér sé um að ræða Pale-
stínumenn sem hafa upphaflega flúið
frá Palestínu til Írak í kjölfar styrjalda
við Ísrael, svo sem sex daga stríðsins
árið 1968. Hér gætu því verið á
ferðinni einstaklingar sem hafa verið
flóttafólk allt sitt líf og þekkja ekkert
annað. 

Álitamál:
Flóttafólki má hjálpa á ýmsa vegu.
Það er hægt að koma fólki til hjálpar
þar sem það er, en það er líka hægt
að taka á móti þeim og veita þeim hæli
hér á landi. Ef síðari kosturinn er
valinn þá verður að vanda mjög til
verka. Hér er um mjög flókna aðgerð
að ræða. Góður undirbúningur er
lykilatriði. Tryggja verður að
velferðarkerfi í því nærumhverfi sem
tekur við flóttafólki sé í stakk búið til að
taka verkefnið að sér með öllu því sem
fylgir. Einnig verður að tryggja að þetta
sé gert í góðri sátt við þá íbúa sem
fyrir eru í þessu nærumhverfi. Þeir
hafa sín réttindi sem borgarar og
skattgreiðendur. 

Flóttamannaráð styðst við reglur sem
leggja mjög ríkar skyldur á herðar
þeim sveitafélögum sem taka að sér
hópa flóttafólks. Sjá http://www.felags-
malaraduneyti.is/malaflokkar/flottafolk
/mottaka/nr/1344

Ég vil hér varpa fram nokkrum
spurningum sem ég tel skipta máli og
að svör verði að liggja fyrir um, áður
en gengið er til frekari ákvarðatöku um
það hvort samfélagið á Akranesi er
nægjanlega í stakk búið til að taka á
móti stórum hópi flóttafólks. Ég bendi
á að 60 manns er um 1% af íbúafjölda
bæjarins. Þetta jafngildir því að um
1.100 manna hópur flóttafólks kæmi til
Reykjavíkur á tveimur árum. 

1. Samsetning hópsins og
bakgrunnur
Hver er aldursskipting þess fólks sem
kemur? Hverjar eru félagslegar
aðstæður, svo sem hjúskaparstaða?
Eru þetta einstæðar mæður? Hve
stórar eru fjölskyldurnar? Hversu
mörg leikskólabörn, grunnskólabörn
og unglingar á framhaldsskólastigi eru
í hópunum? Hver er menntun þeirra
fullorðnu? Hvernig er heilsufar fólks-
ins, bæði andlegt og líkamlegt? 

Allt eru þetta lykilspurningar sem við
verðum að fá svör við til að hægt sé
að meta hver þörf verður fyrir þætti
eins og húsnæði, pláss í leikskólum,
grunnskólum og framhaldsskóla.
Menntun fullorðinna skiptir máli til
dæmis með tilliti til atvinnumöguleika.
Einnig þegar kemur að því að meta
þörf fyrir ýmsa aðstoð við aðlögun að
íslensku samfélagi og þá sérstaklega
að nærumhverfinu hér á Akranesi.
Hvað þarf að gera varðandi
starfsmannahald í leik- og
grunnskólum bæjarins til að tryggja að

börnin fái stuðning og næga þjónustu?
Þarf að fjölga starfsfólki og þá með
hvaða hætti? Hvað kostar það? Ég
minni á að skólafólk hér í bæ hefur
undanfarið kvartað mjög yfir því að
vera undir miklu álagi. Launakröfur
hafa verið uppi og kjaradeila við
bæinn sem enn sér ekki fyrir endann
á. Koma barna flóttafólks mun ekki
draga úr þessu meinta álagi. 

Heilsufarið skiptir einnig máli þar sem
því þarf að sinna, væntanlega með
þeirri heilbrigðisþjónustu sem til boða
stendur hér á Akranesi. Er sjúkrahús
og heilsugæsla í stakk búið að takast
á við það að sinna flóttafólki?

Hvað með íslenskukennslu og túlka-
þjónustu? Höfum við mannskap og
þekkingu meðal fólksins í bænum til
að takast á við það? Eru einhver hér á
Akranesi sem tala þau tungumál sem
notuð eru í Miðausturlöndum? Starfar
slíkt fólk á leikskólum og í grunn-
skólum bæjarins í dag?

2. Húsnæðismál
Ljóst er að finna þyrfti mjög fljótt og nú
í sumar um tíu leiguíbúðir fyrir
flóttafólkið hér í bæ. Annað eins yrði
að finna fyrir hópinn sem kæmi að ári.
Hvar á fólkið að búa? Færi það allt í
eitt hverfi, eða myndi það dreifast um
bæinn? Hvaða áhrif hefur það á
leigumarkaðinn þegar eftirspurn eftir
leiguhúsnæði eykst með þessum
hætti? Í dag eru um 25 fjölskyldur á
biðlista eftir félagslegu húsnæði frá
bænum. Núverandi meirihluti hefur
legið á bremsunum þegar um er að
ræða fjölgun á félagslegum leigu-
íbúðum. Við sem sitjum í félags-
málaráði Akraness heyrum af því að
fátækt fólk á hrakhólum eigi erfitt með
að finna leiguhúsnæði hér í bæ nema

Minnisblað til meirihluta
bæjarstjórnar Akraness

Akranes hefur stækkað mjög hratt undanfarin misseri. Íbúum hefur fjölgað hraðar en dæmi eru um fyrr.
Þetta er jákvætt en hefur í för með sér ákveðna vaxtarverki sem enn eru ekki komnir fram að fullu.

Flóttafólki má hjálpa á
ýmsa vegu. Það er hægt
að koma fólki til hjálpar
þar sem það er, en það
er líka hægt að taka á
móti þeim og veita þeim
hæli hér á landi. Ef síðari
kosturinn er valinn þá
verður að vanda mjög til
verka. 

Hér á eftir fer skrifleg greinargerð Magnúsar Þórs
Hafsteinssonar fyrrverandi formanns Félagsmálaráðs
Akraness, vegna hugsanlegrar móttöku flóttafólks frá
Írak til Akraness. Greinargerð þessi með þeim
spurningum, ályktunum og niðurstöðu sem í henni eru,
olli því að Sjálfstæðisflokkurinn batt enda á
meirihlutasamstarfið með Frjálslyndum og óháðum.
Engu hefur verið svarað af því sem vakin er athygli á í
greinargerðinni. Bæjarfulltrúar á Akranesi hafa ekkert
tjáð sig með rökum um afstöðu sína til málsins á
bæjarstjórnarfundum sem haldnir eru í heyranda hljóði
og útvarpað um bæinn. Móttaka flóttafólks hefur ekki
verið rædd í nefndum bæjarins, svo sem
félagsmálaráði og skólanefnd. Engin fagleg úttekt
hefur farið fram á bæjarfélaginu með tilliti til þess hvort
það sé í stakk búið til að taka við 30 flóttamönnum
síðar í sumar, og 30 á næsta ári fari svo að kröfur
ríkisvaldsins um móttöku flóttafólks frá Írak til
Akraness nái fram að ganga. 

Lagt fram fundi meirihluta bæjarstjórnar og félagsmálaráðs Akraness 8. maí 2008. 



þurfa að borga háar fjárhæðir í
mánuði hverjum. 

3. Atvinnumál
Miðað við það fjármagn sem fylgir frá
ríkinu þá á það að koma fyrsta árið,
kannski eitthvað síðari árið og síðan
ekki meir. Eftir það er fólkið alfarið á
ábyrgð bæjarfélagsins. Hugsunin á
bak við þetta er sú að takast eigi að
aðlaga fólkið að íslensku samfélagi á
12 – 24 mánuðum þannig að það geti
staðið á eigin fótum sem sjálfstæðir
borgarar. Í þettu er fólgin sú krafa að
fólki verði útveguð atvinna. Ég minni á
að Akranes hefur á undanförnum
mánuðum orðið fyrir alvarlegum
skakkaföllum í atvinnulífinu sem ekki
síst hafa bitnað á konum. Þær konur
sem missa nú vinnuna hjá HB Granda
eiga mjög erfitt með að finna ný störf.
Nú bætast við tíu til tuttugu konur sem
okkur ber skylda að útvega vinnu, og í
forgang fram yfir þær konur sem nú
sjá fram á atvinnuleysi. Hvernig leys-
um við þetta?

Og hvað gerum við ef konurnar fara
ekki á vinnumarkaðinn? Hver á að
framfleyta þessum fjölskyldum þá?
Bæjarsjóður?

Lokaorð og niðurstaða mín
Sem formaður félagsmálaráðs og
varabæjarfulltrúi í Bæjarstjórn
Akraness þá hef ég hugleitt þetta mál
mjög vandlega. Til viðbótar þeim
spurningum sem tæpt er á hér fyrir
ofan þá vil ég koma eftirfarandi á
framfæri. 

- Ég geri mjög alvarlegar athuga-
semdir við allan tilbúnað umhverfis
þetta mál. Stjórnvöld hafa samband
við okkur fyrir nokkrum vikum síðan
og stilla okkur nánast upp við vegg.
Við erum krafin svara um það hvort
við ætlum að taka við flóttafólki – já
eða nei. Settur er mjög þröngur
tímafrestur og okkur tjáð að annað-
hvort skuldbindum við okkur nú til að
taka á móti báðum hópum eða ekki
neinum.  Ekki fylgja þessu neinar frek-
ari upplýsingar varðandi það fólk sem
um ræðir. Við fáum svo loks fréttir um
það í fjölmiðlum. Ég hef ákveðnar
grunsemdir um að stjórnvöld séu búin
að hafa það á prjónunum í allnokkurn
tíma að taka á móti flóttafólki frá
Miðausturlöndum og lýsi furðu minni
yfir þeim makalausa dónaskap sem
Akranesi er sýndur sem sveitarfélagi
að við séum ekki upplýst betur en
raun ber vitni. Ég minni á að
sveitarfélagið hefur sinn sjálfsákvörð-
unarrétt sem varinn er í stjórnarskrá
lýðveldisins. Sú staðreynd að við
þurfum að gefa samþykki fyrir móttöku
flóttafólks er byggð á því að þegar það
er hingað komið þá berum við ábyrgð
á því sem sveitarfélag. Ekki bara
fyrsta kastið, heldur allan þann tíma
sem það býr hér í bæjarfélaginu.

- Akranes hefur stækkað mjög hratt
undanfarin misseri. Íbúum hefur
fjölgað hraðar en dæmi eru um fyrr.
Þetta er jákvætt en hefur í för með sér
ákveðna vaxtarverki sem enn eru ekki
komnir fram að fullu. Við höfum staðið
í mikilli varnarbaráttu við að reka
okkar velferðarkerfi og sinna lögbund-
inni þjónustu á félagsmálasviðinu.
Sömuleiðis hefur staðan verið þröng á
skólasviðinu, bæði varðandi grunn-
skóla og leikskóla. Við stöndum
frammi fyrir gríðarlegu átaki í fram-
kvæmdum á vegum bæjarins til að
mæta þeirri þjónustuþörf sem kemur í
kjölfar mikillar íbúafjölgunar. Það er
mitt mat að við þurfum á öllu okkar að
halda við að einbeita okkur að
þessum verkefnum á næstu miss-
erum ef vel á að takast til. 

-   Ég sem sit í félagmálaráði bæjarins
verð áþreifanlega var við það að

félagsleg vandamál eru að aukast í
bænum. Það kreppir hratt að í þjóð-
félaginu, við höfum lent í skakkaföllum
í atvinnulífinu sem enn sér ekki fyrir
endann á. Miklir óvissutímar eru
framundan hér á landi í efnahags-
málum, en allir sammála um að útlitið
sé dökkt og forsætisráðherra meira að
segja talið ástæðu til að brýna fyrir
þegnum landsins að fara varlega og
gæta aðhalds. Félagsmálaráð Akra-
ness er nú í byrjun maí komið veru-
lega fram úr fjárhagsáætlun varðandi
aðstoð á þessu ári. Var gerð bókun
um það til bæjarstjórnar á síðasta
fundi nú á mánudag. Félagsmálastjóri
tilkynnti þá ráðinu að beiðnum um
fjárhagsaðstoð frá bænum væri að
fjölga mjög hratt þessa dagana og
hraðar en hún hefði áður séð gerast á
svo skömmum tíma. Ljóst er að
félagsmálaráð mun þurfa verulega
aukafjármuni á þessu ári til að mæta
þessari auknu þörf. Segja má að
kreppan sé þegar farin að bíta á Akra-
nesi. Bæjarfélagið hefur þó gott orð á
sér, - að hér sé gott að búa. Félags-
málastjóri segir eftirtektarvert að
einstæðar mæður sæki í að flytja til
Akraness því hér sé hægt að fá
leikskólapláss, umönnunargreiðslur
og fleira. Augljóst er að álag á
félagsmálasvið bæjarins er stöðugt að
aukast. Hver verður mannaflaþörf þar
í náinni framtíð? Er bæjarsjóður í
stakk búinn til að ráða fleiri
félagsráðgjafa til að sinna meðal
annars auknum verkefnum vegna
flóttamannahjálpar?

- Það að bæjarfélagið taki að sér
stóran hóp flóttamanna er meiriháttar
pólitísk ákvörðun og alger stefnu-
breyting á félagslega sviðinu. Með
þessu er sveitarfélagið hætt að ein-
beita sér að því að sinna lögbundnum
velferðarskyldum sínum, en til við-
bótar byrjað að bera ríkar skyldur og
sinna alþjóðlegu hjálparstarfi innan
marka bæjarfélagsins. Hér er á
ferðinni grundvallarrmál sem er allt
annars eðlis en spurning um hvort eigi
nú að ráðast í hinar eða þessar
bygginaframkvæmdir. Það  hefur
aldrei verið tekin nein pólitísk umræða
um þetta innan sveitarfélagsins. Íbúar
bæjarins sem eru skattgreiðendur,
kjósendur og eigendur bæjarsjóðs -
hafa aldrei verið spurðir þeirrar spurn-
ingar hvort þau vilji að þeirra fjár-
munum sé varið í svona verkefni?
Enginn flokkur hafði móttöku flótta-
manna á kjörtímabilinu á sinni stefnu-
skrá þegar gengið var til sveitar-
stjórnarkosninga vorið 2006. Þetta
hefur aldrei verið rætt í málefnavinnu
innan núverandi meirihluta. Ég tel að
með því að taka ákvörðun um móttöku
flóttamanna að íbúum bæjarins
forspurðum þá séu kjörnir fulltrúar að
koma í bakið á umbjóðendum sínum. 

Niðurstaða mín í þessu máli er
eftirfarandi:

Miðað við skamman aðdraganda,
lítið svigrúm til undirbúnings, mikla
óvissu í málinu og þær horfur sem
nú eru í bæjarfélaginu þá tel ég alls
ekki tímabært að Akranesbær
fallist á að taka á móti flóttafólki að
svo stöddu. Sem formaður
félagsmálaráðs treysti ég mér ekki
til að mæla með þessu. 

Akranesi, 7. maí 2008
Magnús Þór Hafsteinsson (sign.)

Karen Jónsdóttir bæjarfulltrúi er gersamlega rúin
trausti og tiltrú sinna gömlu félaga

Við skorum á Karen Jónsdóttur
að hún segi þegar af sér
Eftirfarandi yfirlýsing var sam-

þykkt á fundi hjá Bæjar-
málafélagi Frjálslyndra og óháðra á
Akranesi, sem haldinn var á kaffi-
húsinu Skrúðgarðurinn á Akranesi
15. maí síðastliðinn. Mikill einhugur
var á fundinum. Magnús Þór Haf-
steinsson er sammála þeim hluta
yfirlýsingarinnar sem snýr að
Karenu Jónsdóttur og Sjálfstæðis-
flokknum. Niðurstaðan er þar með
sú að 14 af þeim 18 sem voru á
listanum eru efnislega algerlega
samþykk því sem hér fer á eftir.
Karen Jónsdóttir bæjarfulltrúi er
gersamlega rúin trausti og tiltrú
sinna gömlu félaga.

Yfirlýsing frá Bæjarmálafélagi
Frjálsyndra og óháðra á Akranesi

VIÐ UNDIRRITUÐ vorum á lista
Frjálslyndra og óháðra á Akranesi í
sveitarstjórnarkosningum 2006,
lýsum yfir fullum stuðningi við
Magnús Þór Hafsteinsson vara-
bæjarfulltrúa og formann félags-
málaráðs Akraness. Við erum sam-
mála greinargerð hans sem birtist í
Skessuhorni vegna beiðni um
móttöku flóttafólks á Akranesi sem
lögð var fram á fundi meirihluta
bæjarfulltrúa og meirihluta fulltrúa í
félagsmála-ráði Akraness 9. maí
síðastliðinn. 

VIÐ MÓTMÆLUM því valdaráni
sem á sér stað á Akranesi þegar
Karen Jónsdóttir bæjarfulltrúi Frjáls-
lyndra og óháðra gengur nú til liðs
við Sjálfstæðisflokkinn á miðju
kjörtímabili. Við sem unnum ötul-
lega að framboði listans teljum að
hún hafi með þessu brugðist trausti

bæði kjósenda, og okkar sem
öfluðum henni brautargengis. 

VIÐ HÖRMUM að Sjálfstæðis-
flokkurinn skuli með því að taka þátt
í þessum gjörningi hafa valið að
eyðileggja meirihlutasamstarfið á
Akranesi. Margt gott hefur áunnist á
undanförnum tveim árum og við
sem stóðum að lista Frjálslyndra og
óháðra erum sátt við að hafa tekist
að standa við nær allt sem við
hétum kjósendum vorið 2006. 

VIÐ SKORUM á Karen Jónsdóttur
að hún segi þegar af sér sem
bæjarfulltrúi. Þau 9,3 prósent kjós-
enda á Akranesi sem greiddu lista
Frjálslyndra og óháðra atkvæði sitt í
síðustu bæjarstjórnarkosningum
voru ekki að veita Sjálfstæðis-
flokknum umboð sitt. 

Mikill einhugur var á
fundinum. Magnús Þór
Hafsteinsson er
sammála þeim hluta
yfirlýsingarinnar sem
snýr að Karenu
Jónsdóttur og
Sjálfstæðisflokknum.
Niðurstaðan er þar með
sú að 14 af þeim 18 sem
voru á listanum eru
efnislega algerlega
samþykk því sem hér
fer á eftir. Karen
Jónsdóttir bæjarfulltrúi
er gersamlega rúin
trausti og tiltrú sinna
gömlu félaga.

Magnús Þór Hafsteinsson
2. sæti

Rannveig Bjarnadóttir 
3. sæti

Sæmundur Tryggvi
Halldórsson 
4. sæti

Kristinn Jens Kristinsson
5. sæti

Gunnar Freyr
Hafsteinsson 
14. sæti

Pétur Gissurarson
15. sæti

Einar Jónsson 
16. sæti

Steinar Hagalínsson
17. sæti

Ragnheiður
Ólafsdóttir 
18. sæti

Guðbjörg
Ásgeirdóttir 
6. sæti

Sigurjón Runólfsson
7. sæti

Elías Ólafsson 
8. sæti

Barbara Davis 
10. sæti

Stefán Þór Þórisson
13. sæti



Útgefandi: Framboð Frjálslyndra
og Óháðra

Ritstjórn: Magnús Þór
Hafsteinsson

Ábyrgðarmaður: Magnús Þór
Hafsteinsson

Prentvinnsla: Prentverk Akraness
Upplag: 2700 eintök

Íbúakosningu 
um málið

Spurningin er:
Er Akranes rétti staðurinn?

Útvarpsstöðin Bylgjan fram-
kvæmdi könnun á Internetinu

dagana 15. og 16. maí þar sem
hlustendur og lesendur á visir.is
áttu þess kost að svara eftirfarandi
spurningu: Ertu sammála rök-
semdum Magnúsar Þórs Haf-
steinsson ar varðandi flótta-
mannaaðstoð á Akranesi? Niður-
staðan var að 68% sögðu JÁ.
Aðeins 32% svöruðu neitandi. Um
tvö þúsund manns tóku þátt í
könnuninni. Einungis eitt atkvæði
er talið frá hverri IP tölu í þessum
könnunum Bylgjunnar. 

Skortur á lýðræði og góðum
stjórnsýsluháttum er skammarlegt
hneyksli þegar skoðað er hvernig
bæjarfulltrúar á Akranesi hafa
meðhöndlað beiðni ríkisins um að
Akranesbær taki við flóttafólki frá
Írak. Það sést best á því eina
sveitarstjórnarmanninum í Bæjar-
stjórn Akraness sem tjáð hefur sig
opinberlega um málið, skilað um
það áliti og skriflegri niðurstöðu,
hefur nú verið sparkað úr öllum
nefndum og trúnaðarstörfum fyrir
bæjarfélagið. Sitjandi bæjarfull-
trúar hafa ekki haft á milli handa
nein gögn við ákvarðanatöku
nema tveggja síðna minnisblað frá
Rauða krossinum á Akranesi.
Málið hefur ekki verið rætt í nefnd-
um bæjarins þar sem kjörnir full-
trúar eiga sæti. Það hefur heldur
ekki verið rætt á bæjarstjórnar-
fundum.´

Bæjaryfirvöld hafa beitt sér fyrir
því að koma í veg fyrir að íbúar
Akranesbæjar fengju að segja
skoðun sína á málinu með því að
skrá nöfn sín á undirskriftalista
með eftirfarandi texta: "Við undir-
rituð íbúar á Akranesi, mótmælum
því að bæjarstjórn Akraness sam-
þykki að veita móttöku stórs hóps
flóttafólks á komandi hausti. Við
teljum að velferðarkerfi bæjar-
félagsins, svo sem leikskólar,

grunnskólar, heilbrigðis- og félags-
málakerfi sé ekki í stakk búið til að
takast á hendur slíkt verkefni". 

Það hlýtur að teljast makalaust í
opnu lýðræðissamfélagi að reynt
sé að hindra borgarana í því að tjá
afstöðu sína með jafn friðsam-
legum hætti, og því að taka þátt í
að skrifa undir slíkan lista.
Akranesbær er í eigu fólksins sem
byggir bæinn. Það hefur fullan rétt
til að tjá sig um málefni sem varða
það hvernig áherslum er beitt í
mikilvægustu grundvallarþáttum
sem falla undir þjónustu bæjar-
félagsins sem fjármögnuð er með
fé úr bæjarsjóð. Það er ekki hlut-
verk einstakra embættismanna og
bæjarfulltrúa að ráðskast með
slíka þætti eins og þeir væru þeirra
eigin. Allra síst í ljósi þess að
enginn framboðslisti var með það
á sinni stefnu við síðustu kosn-
ingar, að kjörnir fulltrúar ætluðu að
sjá til þess á kjörtímabilinu að
bæjarfélagið tæki ábyrgð á allt að
60 flóttamönnum. 

Það er ásetningur ríkisvaldsins að
taka við 60 manns frá Írak á tveim-
ur árum, skipt í tvo 30 manna
hópa. Þeir sem styðja það að tekið
verði við fyrri hópnum nú í sumar-
lok verða að svara þeirri spurningu
hvernig þeir ætli að segja "NEI
takk" við seinni hópnum að ári,
hafandi tekið við þeim fyrri nú.
Annað er ábyrgðarleysi. Það er
vandasamt að taka á móti flótta-
fólki frá stríðshrjáðum svæðum.
Því fylgir mikil og þung ábyrgð.
Bæði siðferðisleg en líka fjárhags-
leg. Ef Akranesbær á að taka þá
ábyrgð á sínar herðar þá er ljóst
að ekki verður hlaupið frá henni á
neinn hátt. 

Kjósendur á Akranesi ættu að fá
að taka afstöðu til þessa máls í
íbúakosningu. Þeirra verður
ábyrgðin þegar upp er staðið. 

Er það rasismi að stuðla að því að
fólk aðlagist og líði vel? Auðvitað

á að hjálpa þessum flóttamanna-
fjölskyldum sem eru til umræðu á
Akranesi.

Spurningin er: Er Akranes rétti
staðurinn? Frábært er að hugsunin sé
að hjálpa konum og börnum, ekki bara
karlmönnum á besta aldri eins og oft
hefur gerst í nágranalöndum okkar.
Börnin fara í góða skóla og fá pláss í
leikskólum. ,,En"  hvað verður um
mömmurnar? Fá þær stuðnings-
fjölskyldu, hraðnámskeið í menningu
okkar og íslenskukennslu nokkra tíma
í vikur? 

Ég sem f.v. starfsráðgjafi Vinnumála-
stofnunar á Vesturlandi til 8 ára veit og
leyfi mér að fullyrða að það sé
atvinnuleysi á meðal kvenna á Akra-
nesi. Jú þú getur farið í stóriðjuna, en
leyfir kroppurinn það eða menningin
sem þú berð með þér? Börnin, með
hliðsjón af skóla og dagvistun. Kanntu
málið? Ég held ekki. 

Ég vildi sjá hópinn á Reykjavíkur-
svæðinu þar sem hægt væri í skjóli
þess að þessar konur eru flóttamenn,
hjálpa þeim með íslenskukennslu á
skólabekk 4-8 tíma á dag í tvær annir.
Koma þeim síðan út á vinnu-
markaðinn í umönnunarstörf. Störf þar
sem er hrópandi eftirspurn, en þessar
konur kunna að þjóna öðrum og eru
aldar upp við það. Af hverju ekki að
fara þessa leið og leyfa þeim að halda
reisn sinni í stað þess að gera börnin
að stjórnanda fjölskyldunnar. 

Við sem höfum reynslu af tuga ára
búsetu erlendis höfum orðið vitni að
því að börnin læra málið, fá tvær
tegundir af uppeldi með menningu í

huga. Í skólanum og heima. Læra
málið, túlka fyrir mömmu og pabba (oft
eftir eigin geðþótta), foreldra sem eru
á féló og fá ekki vinnu vegna þess að

þau kunna ekki íslensku og börnin
ráða þar með ýmsu sem ekki er
æskilegt. Foreldrið er komið í nýtt
fangelsi.Móðirin veit hvað barnið hefur
gengið í gegn um á yngri árum og
hefur oftast verið sú er þjáðist mest
með barninu. Ég held að í allri
umræðunni hafi móðirin gleymst, því
miður.

Tökum rétt á móti flóttamönnum,
hjálpum þeim að aðlagast menningu
okkar og hinum óskráðu reglum sem
eru allt í kring, læra málið og komast
út á vinumarkaðinn. Allt annað er
annars flokks og gæti flokkast undir
rasisma.

Börnin fara í góða skóla og fá pláss í leikskólum. ,,En"  hvað verður um mömmurnar? Fá þær stuðningsfjöl-
skyldu, hraðnámskeið í menningu okkar og íslenskukennslu nokkra tíma í vikur? 

Útvarpsstöðin Bylgjan framkvæmdi könnun á Internetinu dagana
15. og 16. maí þar sem hlustendur og lesendur á visir.is áttu þess
kost að svara eftirfarandi spurningu: Ertu sammála röksemdum
Magnúsar Þórs Hafsteinsson ar varðandi flóttamannaaðstoð á
Akranesi? Niðurstaðan var að 68% sögðu JÁ. 

Þórunn Kolbeins Matthíasdóttir skrifar:

Tökum rétt á móti
flóttamönnum, hjálpum
þeim að aðlagast
menningu okkar og
hinum óskráðu reglum
sem eru allt í kring, læra
málið og komast út á
vinumarkaðinn. Allt
annað er annars flokks
og gæti flokkast undir
rasisma.

magnusthor.eyjan.is
Magnús Þór Hafsteinsson

Brotabrot úr huganum

Þórunn er 1. varaþingmaður Frjálslynda
flokksins í Norðvesturkjördæmi.
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