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Viðhorf og viðmót

● Samfélagið

– Ríkjandi viðhorf og tregða við breytingar

– Hræðsla við að þurfa að bera ábyrgð

● Kosningakerfið

– Allir verða að geta

● tjáð sig

● tekið rökstuddar ákvarðanir

● kosið



Stóru vandamálin

● Flókið að taka afstöðu til sumra mála 

● Tímafrekt að kynna sér allt sem skiptir máli

● Hagsmunaaðilar gefa okkur litaðar upplýsingar

● Fjölmiðlarnir stjórna mjög miklu 



Flókið, tímafrekt, fjölmiðlaræði?

● Við þurfum greinargóðar og skýrar upplýsingar um 
mál til að geta tekið rökstudda ákvörðun

● Við þurfum að geta myndað okkur skoðun á málum 

á eins litlum tíma og mögulegt er

● Við þurfum leið sem siglir framhjá skoðanamyndum 

fjölmiðlanna í stað þess að berjast við vindmyllur



Hvað með þingmennina?

● Reynslan sýnir að þingmenn eru oft ófærir um að 
taka réttar ákvarðanir í stórum málum

● Flokkshollustan hefur líka slæm áhrif á rökstudda 

ákvörðunartöku

● Í besta falli treysta þeir á sérfræðinga sem oft eiga 

beinna eða óbeinna hagsmuna að gæta 

● Núverandi kerfi þarf mikið aðhald ef það á að virka



Hverjum getum við treyst?

● Okkur sjálfum, íslensku þjóðinni, okkur öllum sem 
heild

● Ekki bara til að taka ákvarðanirnar heldur til að 

einfalda málin, útskýra og koma með góð rök með 

og á móti

● Beint lýðræði þýðir að fólkið sjálft ræður, í dag er 

það tæknilega framkvæmanlegt

● En það verður aldrei samfélagslega 

framkvæmanlegt nema þjóðin vilji það sjálf



Þjóðin tjáir sig en hlustar ekki

● Blogg, Facebook, spjallvefir, Wiki, athugasemdir við 
fréttir, ofl. ofl. 

● Mikið af góðum upplýsingum og rökum sem hverfa 

jafnóðum

● Mikil orka, hugsjónir og góðar hugmyndir verða að 

engu í þessu ástandi, gott fólk gefst upp



Hvað þurfum við?

● Vettvang þar sem öll rök, allir kostir og gallar og 
allar hliðar eru upp á borðinu

● Vettvang þar sem þjóðin tekur saman alla þekkingu 

sem til er á hverju máli og matreiðir á skiljanlegan 

hátt

● Við þurfum að tengja þjóðina saman, við verðum að 

fara að hlusta á hvort annað



Þessi vettvangur er að fæðast

● Almannaþing

● http://beint.lydraedi.is

● Nær í gögn um öll þingmál beint af althingi.is

● Nær í öll ræðumyndbönd og klippir þau sjálfkrafa 

niður eftir flutningsmönnum og ræðum

● Allir geta skráð sig inn, kynnt sér málin, tjáð sig og 

kosið um það sem skiptir þá máli
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Almannaþing - beint.lýðræði.is

● Beint lýðræði til stuðnings fulltrúalýðræði

● Vettvangur fyrir auðveldar þjóðaratkvæðagreiðslur

● Þjóðin tjáir sig beint um mál sem snerta okkur öll

● Færum okkur frá fáræði yfir í alvöru lýðræði þar 

sem þjóðin tjáir sig og hlustar

● Eina færa leiðin í dag til að snúa við þeirri þróun að 

öllum sé sama



Viltu hjálpa til?

● Margar hendur vinna létt verk 

● Sendu póst á gunnar@where.is ef þú vilt leggja þitt 

af mörkum

Takk fyrir


