
Kæru vinir, kunningjar og a!rir samborgarar.

Á næsta ári ver!a forsetakosningar. Traustir ábyrg!armenn almannahagsmuna ver!a a! hugsa 
sig vandlega um. Hvernig forseta viljum vi!? Hvert á hlutverk forseta a! vera? "etta bréf er sent 
til 150-200 einstaklinga sem vaki! hafa athygli mína undanfarin ár fyrir a! vilja leggja gott til 
mála. Mér #nnst $ú og a!rir vi!takendur hafa s%nt samfélagslega vitund í verki me! %msum 
hætti og nú vil ég freista $ess a! fá $ig til a! taka $átt í umræ!u um hi! mikilvæga hlutverk 
forseta á næstu árum.  "ess vegna kynni ég umræ!uvettvang um efni! me! $essu bré#.

Í forsetakosningum hefur enginn &okkur e!a stofnun forræ!i y#r vali á frambjó!endum né 
leggur línur um stefnu. "jó!in k%s beint. "a! er okkar hlutverk a! taka ábyrg! $egar í hönd fara 
mikilvægar kosningar. Á $a! vil ég minna me! $essu bré#.

Forseti Íslands er áhrifavaldur, afsta!a hans til samfélagsmála er mikilvæg eins og rá!a má af 
framgöngu allra $eirra sem gegnt hafa embættinu á l%!veldistímanum. "ví mi!ur er sta!an sú a! 
stjórnarskráin gefur talsvert svigrúm til frjálslegrar túlkunar á hlutverki og framgöngu forseta. 
Næsti forseti Íslands $arf $ví a! hafa sk%rt umbo! til a! tala máli almannahagsmuna og beita 
áhrifum embættisins til gó!s. Forseti er $jó!kjörinn, áhrifavald embættisins er $jó!areign.

A! mínu mati ver!um vi! a! íhuga vandlega hvernig vi! viljum a! forsetaembættinu ver!i beitt 
á næstu árum og $a! gert a! jákvæ!u a&i í $águ almannahagsmuna.

Hva!a hagsmunir eru $a!? Í fyrsta lagi eru $a! sk%rir almannahagsmunir a! ger!ar ver!i 
l%!ræ!isumbætur sem feli í sér auki! áhrifavald almennings á framvindu mála me! beinum 
hætti. Í ö!ru lagi ver!ur forseti a! hafa langtímas%n um réttláta samfélagsger! og br%na fólk í 
$ví efni. Forseti á a! vera óbilandi vör!ur réttlætis og l%!ræ!islegra a!fer!a me! synjunarvaldi 
sínu til a! taka í taumana $egar tilefni gefst til og leggja í dóm $jó!arinnar.

Almennt sé! á forseti a! hlusta á, skilja og lei!a saman ólík sjónarmi! og túlka í $águ menningar, 
l%!ræ!is, jafnréttis og framsækni í umhver#smálum. Margt bendir til a! verulega muni á reyna 
í $eim efnum á næstunni, heima og erlendis. "á á forseti Íslands a! bera fram fordómalaus og 
frjálslynd vi!horf í anda mannú!arstefnu. Andstæ! vi!horf munu leitast vi! a! $rengja kosti, 
ramma $jó!félagsumræ!una innan vi!tekinna múra, vi!halda a!stö!ubraski og spillingu og 
vernda sérhagsmuni - jafnvel ala á fordómum ef $ví er a! skipta.

"etta er vi!amiki! hlutverk sem ég l%si - og marg$ætt. "a! skiptir miklu a! sá sem velst í embætti! 
ha# styrk og $or til e&a grunngildi í frjálslyndu og mannú!legu l%!ræ!issamfélagi. Til $ess $arf 
næsti forseti a! hafa sk%rt umbo!.



"a! er kominn tími til a! breyta. Vi! erum mörg „búin a! fá nóg“ $essi fyrstu ár 21. aldarinnar. 
Forsetakosningar á næsta ári geta marka! tímamót í stjórnmálamenningu okkar. Ég hef áhuga 
á a! stofna opinn umræ!uvettvang og kanna hug ykkar til hlutverks forseta Íslands. Vefsí!an 
heitir „Hlutverk forseta” og er nú opin á Facebook. Sem stendur er hún a!eins kynnt í $essum 
tiltölulega smáa hópi og $ar má #nna könnun um forsetaembætti! sem ég hef áhuga á a! prófa 
á ykkur fyrst - og sí!an stærri hópi. Hugsum saman. Ræ!um saman. Ábyrg!in er okkar.

         Kær kve!ja, 

         Stefán Jón Hafstein.

Ps. Hægt er a! ná sambandi vi! mig vegna $essa gegnum www.stefanjon.is, á stefanjon@islandia.is 
e!a Fésbók $ar sem ég fylgist me!. "ar sem ég er staddur í Úganda núna fylgir ekki persónuleg 
undirskri' eins og ég hef!i kosi!, heldur (öldaframleidd. sjh


