
Að óska eftir aðildarviðræðum við ESB og leggja kosti og galla aðildar undir dóm þjóðarinnar.

Að auka aflaheimildir í þorski um 30 til 40 þúsund tonn og leigja þær á frjálsum markaði.

Að stöðva útflutning á óunnum  gámafiski, en slíkt myndi skapa fjölmörg störf hér á landi.

Að auðlindum hafsins verði komið aftur í eigu þjóðarinnar. 

Að afnema verðtrygginguna við fyrsta tækifæri.

Að koma með skýra aðgerðaáætlun um hvernig á að hjálpa skuldsettum heimilum. Þessar vikurnar er 
þeim að blæða út.

Að koma með skýra aðgerðaáætlun um hvernig á að örva og efla atvinnulífið.

Að atvinnuleitendum verði heimilt að stunda nám á meðan þeir eru á atvinnuleysisbótum.

Að koma okkar sjónarmiðum vegna deilna við Breta vel á framfæri við alþjóðasamfélagið.

Að misbjóða ekki þjóðinni með því fá Breta til að sinna hér loftrýmisvörnum á sama tíma og þeir telja 
okkur vera hryðjuverkamenn.

Að skipt verði út stjórnendum í Seðlabankanum og Fjármálaeftirlitinu enda virðast þeir aðilar ekki njóta  
trausts og trúnaðar íslensku þjóðarinnar.

Að stórefla upplýsingaflæði til almennings.  Íslenska þjóðin vill vita, hvað er verið að gera - hvað er búið að 
gera og hvað hyggist þið gera.

Að fenginn verði óháður erlendur aðili til að rannsaka hrun bankakerfisins og þar verði hverjum steini velt 
við.

Að leitað verði allra leiða til að frysta eigur þeirra útrásarvíkinga sem stóðu að útrás bankanna á meðan 
rannsókn fer fram á hruni bankakerfisins.

Að allir þeir aðilar sem skuldsettu íslenska alþýðu uppí rjáfur á erlendri grundu verði látnir sæta ábyrgð og 
einnig þeir eftirlitsaðilar sem brugðust sínu hlutverki.

Stjórn Verkalýðsfélags Akraness 
skorar á ríkisstjórn Íslands 

Stjórn Verkalýðsfélags Akraness
www.vlfa.is 
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Verkalýðsfélag Akraness
Sunnubraut 13  |  300 Akranes  |  Sími 430 9900  |  Fax 430 9901  |  skrifstofa@vlfa.is

Verkalýðsfélag Akraness, Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar, 
VR, FIT Félag iðn- og tæknigreina, Kennarasamband Íslands og 

Sjúkraliðafélag Íslands standa fyrir dagskrá á hátíðar- og 
baráttudegi verkafólks 1. maí

Safnast verður saman við Kirkjubraut 40, kl. 14:00 og genginn verður hringur á 
neðri-Skaga. Að göngu lokinni verður hátíðardagskrá í sal Verkalýðsfélags Akraness 

á 3ju hæð Kirkjubrautar 40.
 

Ræðumaður dagsins:
Stefán Skafti Steinólfsson verkamaður

Fundarstjóri:
Vilhjálmur Birgisson

 Grundartangakórinn syngur nokkur lög

  Kaffiveitingar

 Frítt í bíó fyrir börnin í Bíóhöllinni kl. 15:00

Félagsmenn fjölmennið!

1. maí-nefndin

1. maí Akranesi!


