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Megininntak 
Hefðbundnir stjórnmálaflokkar virðast illa í stakk búnir til að takast á við samfélagslegar áskoranir í 

Evrópu. Stjórnmálastéttir virðast ráðalausar, rúnar trausti og úr tengslum við hagsmuni almennings. 

Afleiðingin er að sprottið hafa upp flokkar populista og vegur lýðskrumara fer vaxandi með 

hugsanlega alvarlegum og langvarandi afleiðingum. PaCE mun rannsaka forsendur fyrirbærisins 

populismi og hvaða áhrif populismi og lýðskrum kunni að hafa á lífsgæði og lýðræði í Evrópu og sér í 

lagi á þróun Evrópusamvinnu. Verkefnið mun skila auknum skilningi á populisma, forsendum og 

orsökum og mun sömuleiðis leita leiða til að styrkja lýðræðið, gæði þess og lýðræðisþátttöku. 

Rannsökuð verða áhrif leiðtoga sem kenna má við populisma, áhrif samfélagsmiðla og fjölmiðla, 

upplifun almennings á stjórnmálastéttum og stofnunum samfélagsins og hvernig virkja megi yngri 
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kynslóðir til uppbyggjandi stjórnmálaumræðu og stjórnmálaþátttöku. Áhersla verður lögð á menntun 

og vitund borgara til að stemma stigu við populískum stjórnmálaöflum. 

  

 

 

 

Hlutverk og framlag Reykjavíkur 

Aðgerðapakkar verkefnisins eru sjö talsins og hefur Reykjavík aðkomu að þeim öllum. Framlag 

Reykjavíkur er þríþætt.   

 

 Reykjavík er vettvangur fjöldahreyfingar sem steypti af stóli sitjandi valdhöfum í kjölfar 

efnahagshrunsins. Farið verður í saumana á þroskaferli og hvötum þeirrar hreyfingar og áhrif 

hennar á íslenskt samfélag og íslensk stjórnmál.  

 

 Reykjavík leggur áherslu á virkni og samtal við borgara og framkvæmd lýðræðis. Reykjavík 

er t.d. kyndilborg íbúalýðræðis og nýtur mikillar virðingar erlendis fyrir framtak sitt með t.d. 

Betri Reykjavik sem hefur skapað einstaka nánd milli borgara og kjörinna fulltrúa. Reykjavík 

mun miðla af reynslu sinni af samfélagslegri nýsköpun með lýðræðisþróun í brennidepli. 

 

 Reykjavík mun taka þátt í að verkefnastýra PaCE. 

 
Ávinningur Reykjavíkur af þáttöku í PaCE 

Nýleg skýrsla IESE viðskiptaháskólans í Barcelona á Spáni metur Reykjavík í 5 sæti yfir 

framsæknustu borgir í heimi. Sama skýrsla bendir á að helstu veikleikar Reykjavíkur eru vöntun og 

virkni alþjóðlegra tengsla og skortur á mannauð.  

 

 PaCe er ísbrjótur á vegferð borgarinnar til þátttöku í alþjóðlegri rannsóknar og 

nýsköpunarsamvinnu sem tengir Reykjavík og setur hana á stall með nágrannaborgum okkar 

bæði á norðurlöndum og í Evrópu.     

 

 Samfélagsleg nýsköpun er mikilvæg þróun borga og sérstaklega hæfni þeirra til að laða að 

verðmæta atvinnustarfsemi og einstaklinga sem eru drifkraftur hagvaxtar. PaCE er kynning á 

Reykjavík sem framsækinni borg samfélagslegrar nýsköpunar og vettvangur tækifæra og 

lífsgæða. 
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