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Sem stuðningsaðili samtaka þinna styð ég heils hugar sanngjarna viðskiptahætti, baráttu gegn fátækt, 
mannréttindi, baráttu gegn gereyðingarvopnum og björgun umhverfisins.  
 
En vegna þess hvernig efnahagskerfi heimsins virkar virðist mér sem tilraunir til að fá stjórnvöld til að 
breyta stefnu sinni í ýmsum málum geti aðeins haft takmörkuð áhrif. Þetta er vegna þess að þær aðgerðir 
sem grípa þarf til svo leysa megi hnattræn vandamál munu óhjákvæmilega hafa í för með sér meiri kostnað 
fyrir íslensk fyrirtæki. Strangari reglugerðir um útblástur eða hærri umhverfisverndarstaðlar myndu til 
dæmis valda því að fyrirtæki, störf og fjárfestingar myndu flytjast úr landi sem aftur veldur því að 
stjórnvöld grípa eingöngu til ófullnægjandi aðgerða. Þrýstingur á stjórnvöld um að grípa til áþreifanlegra 
og tafarlausra einhliða aðgerða er því beiðni um að gera Ísland ósamkeppnisfært – nokkuð sem 
stjórnmálamenn geta ekki og munu aldrei gera. Þess vegna óttast ég að núverandi nálgun þín leiði bara til 
minni háttar breytinga sem verða ófullnægjandi þrátt fyrir að vera mikilvægar.  
 
Enn fremur myndi það að fá stjórnvöld til að þröngva íslenskum lögum og stöðlum upp á þau fyrirtæki 
okkar sem starfa erlendis eingöngu gera þau ósamkeppnisfær við erlend fyrirtæki sem ekki þurfa að lúta 
slíkum lögum og stöðlum. Jafnvel þó allt Evrópusambandið samþykkti slíkt myndi það einungis gera 
fyrirtæki innan sambandsins síður samkeppnisfær við fyrirtæki í löndum utan þess. Slík nálgun mun því 
aðeins leiða til takmarkaðs árangurs og því er þörf á víðtækari, samstilltari og hnattrænari nálgun. 
 
Ég velti því þess vegna fyrir mér hvort þú hafi heyrt um Simpol-hreyfinguna – Simultaneous Policy, á 
www.simpol.org? Simpol er stefnupakki þar sem tekist er á við víðtæk alþjóðleg vandamál eins og hlýnun 
jarðar, ofríki stórfyrirtækja, mengun, fátækt o.s.frv., með stefnum sem bjóða upp á endanlega lausn þeirra. 
En stefnurnar á að innleiða samtímis meðal þjóðanna og eingöngu þegar öll eða nægilega mörg stjórnvöld 
hafa skuldbundið sig til þess. Á þennan hátt er hægt að innleiða hinar víðtæku stefnur og reglur sem 
nauðsynlegar eru til að leysa hnattræn vandamál án þess að skerða samkeppnisstöðu nokkurrar þjóðar, 
fyrirtækis eða borgara. Innleiðing samtímis eyðir áhættu hverrar þjóðar og um leið hefðbundnum 
afsökunum fyrir því að grípa ekki til aðgerða. 
 
En stuðningsfólk Simpol biður ekki stjórnmálamenn um að skrá sig. Þess í stað eru stjórnmálamenn knúnir 
til þess með því að þeim er sagt að sá stjórnmálamaður eða flokkur eigi stuðning vísan sem hefur undirritað 
skuldbindingu um að innleiða Simpol samtímis öðrum ríkisstjórnum eða að þeir hvetji flokkinn sinn til að 
styðja Simpol. Með því að undirrita Simpol-skuldbindinguna hætta stjórnmálamenn engu því Simpol er 
eingöngu innleidd þegar nægilega margar ríkisstjórnir hafa undirritað skuldbindinguna. En þeir sem 
undirrita hana ekki eiga á hættu að tapa sæti sínu vegna þess að stuðningsfólk Simpol mun – allt sem eitt – 
kjósa frambjóðendur sem hafa undirritað skuldbindinguna. Þar sem mörg þingsæti og margar almennar 
kosningar vinnast og tapast á fáum atkvæðum til eða frá þarf í raun tiltölulega fáa borgaralega fylgjendur 
stefnunnar til að gera það mjög álitlegt og mikilvægt fyrir frambjóðendur í öllum lýðræðisríkjum að styðja 
Simpol. Nú hafa fleiri en 24 þingmenn úr öllum helstu stjórnmálaflokkum Bretlands undirritað 
skuldbindinguna og það hafa einnig nokkrir þingmenn Evrópuþingsins og þingmenn í öðrum löndum gert.  
 
Stuðningur þinn við Simpol knýr ekki bara stjórnmálamenn til alþjóðlegrar samvinnu gegn alheimsvanda 
heldur veitir hann þinni stofnun eða fyrirtæki tækifæri til að beita þinni færni til að hafa áhrif á mótun 
alþjóðlegrar stefnu Simpol. Slíkt samstarf myndi líka leiða í ljós hvaða stefnur væri hægt að innleiða 
einhliða hjá einstökum þjóðum og hverjar þyrfti að innleiða samtímis. Þannig að með því að styðja Simpol 
sýnir þú mér og öðrum stuðningsmönnum fram á að þú hafir áhrifaríka, lýðræðislega og hagnýta stefnu til 
að mæta mótbárum vegna samkeppnishagsmuna og þar með að þú getir hraðað innleiðingu áþreifanlegra 
lausna. 
 
Ef við ætlum að leysa hnattræn vandamál tel ég að það sé grundvallaratriði að margar hreyfingar vinni 
saman að heildstæðum lausnum. Ég hlakka því til að heyra frá þér hvort þú sért reiðubúin(n) að styðja 
Simpol-herferðina.   
 
Virðingarfyllst,  


