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Kæru félagar 

Um leið og ég óska ykkur til hamningju með daginn okkar vil ég 

bjóða ykkur hjartanlega velkomin til hátíðarhaldanna hér á 

Selfossi í boði stéttarfélaganna. Hér hefur myndast ákveðin 

hefð og gleðilegt hvað margir sjá sér fært að mæta. Við 

kunnum ykkur bestu þakkir fyrir það. Þann 1. maí 2010 var farið 

fyrir fyrstu kröfugöngunni á Selfossi eftir margra ára hlé á 

hátíðarhöldunum og voru það um 20 manns sem mættu. Nú 

hefur heldur betur bætt í sem er alveg frábært. 

Undanfarið hefur verið mikil umræða um 

verkalýðshreyfinguna. Sitt sýnist hverjum, ýmis sjónarmið hafa 

komið fram og hafa flestir skoðanir á verkalýðshreyfingunni 

sem kemur ekki á óvart og er reyndar mjög gott.  

Umræða um málefni hreyfingarinnar einkennist oft af hrópum 

og köllum milli einstakra aðila og verður oft til þess fallin að 

ákveðnir aðilar taka sviðið og einangra málefnin. Það sem vel 

er gert kemst yfirleitt ekki á samfélagsmiðlana og nýtur ekki 

vinsælda í umræðunni.  

Fjölmiðlar sýna nokkrum aðilum áhuga helst þeim sem beina 

spjótum sínum að ákveðum persónum á persónulegum nótum 

en ekki almenn umræða sem er lausnamiðuð á faglegum 

nótum. Hvað má betur gera og hvernig við gerum það með 

styrk okkar og stærð. Að vinna hugsjónum sínum farveg og 

koma með ólíkar áherslur inn í umræðuna um verkalýðsmál er 

nauðsynlegt og fögnum við því.  Það mættu fleiri láta að sér 

kveða.  
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Fyrir margt löngu hitti ég mæta konu á förnum vegi. Konan 

spurði mig „hvert ertu að fara“. „Á fund hjá 

verkalýðshreyfingunni“ svaraði ég, hún varð hugsi og sagði svo 

hvað kemur frá verkalýðshreyfingunni. Ég svarði um hæl án 

þess að hugsa „allt gott kemur frá verkalýðshreyfinunni“. 

Kannski eru ekki allir sammála þessu en ef við lítum fyrir farin 

veg og skoðum rúmlega 100 ára sögu þá eru puttaför 

hreyfingarinnar á flestum þeim velferðarmálum sem snúa að 

kjörum fólks. Baráttan fyrir bættum kjörum er lifandi barátta 

og eigum við oft við ramman reip að draga.  En betur má ef 

duga skal. 

Það eru miklir umbreytingatímar í okkar þjóðfélagi og því 

miður ekki alltaf til batnaðar. Blákaldur veruleikiNN er að í 

þessu svokallaða góðæri eru undirboð á vinnumarkaði sem 

aldrei fyrr. Það er ekki farið eftir kjarasamningum, 

launaþjófnaður viðgengst, mannsal og viðlíka ófögnuður. 

Ferðaþjónustan hefur verið örtvaxandi og er orðin 

fyrirferðmikil atvinnugrein eins og allir vita. Hér á Suðurlandi 

eru fjöldi starfa í ferðaþjónustu. Mikið af  starfsmönnum í 

ferðaþjónustu koma erlendis frá full af áhuga á landi á þjóð en 

hafa ekki góðu sögu að segja við brottför. Dæmi er um að fólki 

er boðið kr. 120.00 á mánuði í laun, það á að vinna 6 daga 

vikunnar og fær einn frídag á viku, veikindaréttur er ekki virtur 

og ófrískum konum er sagt upp störfum. Sömu sögu er að segja 

úr Í mannvirkjageiranum. Við  eftirlit stéttarfélaganna kom í 

ljós að um stórfelld kjarasamningsbrot var að ræða. 

Athugasemdir stéttarfélaganna  leiddu til launaleiðréttingar 

upp á  50 milljónir hjá einu stóru fyrirtæki, allt að milljón á 

hvern launamann vegna eins árs. Það er víða pottur brotinn og 
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hreint sorglegt að horfa upp á stöðug brot á vinnumarkaði þar 

sem réttindi eru fótum troðin.  

Það er dapurlegt að mannskepnan geti sýnt samferðarfólki 

slíka vanvirðingu. Aukin arðsemi og eða hagræðing skilar sér 

ekki í vasa launþega nema síður sé, það hefur færst í vöxt að 

gera það að markmiði í sjálfu sér greiða eins lítið og hægt er 

fyrir vinnuframlagið og skipuleggja vinnutíma einhliða með 

þarfir fyrirtækjanna í huga, án tillits til hins vinnandi manns. Við 

verðum öll að leggjast á árarnar,  stéttarfélögin, stjórnvöld, 

stofnanir og Samtök atvinnulífsins. Ekki seinna en núna árið 

2018 verðum við að  útrýma undirboðum, mannsali og 

brotastarfsemi á vinnumarkaði. 

Þegar umræðan um forsendubrest kjarasamninga var sem 

hæst og hvað væri til til ráða birtust  fréttir af launum og/eða 

sporslum þingmanna, æðstu embættismanna ríkisins og þeirra 

sem raða sér í efstu lög launa með „löglegri“ sjálftöku.  

Misskipting og sjálftaka sérstakra hópa viðgengst meðan 

almennt launafólk hefur sætt grímulausum skerðingum meðal 

annars á húsnæðis, vaxtabótum og atvinnuleysisbótum. 

Persónuafsláttur hefur gjörsamlega tapað verðgildi sínu. Sá 

ávinningur sem hlotist hefur af áherslum 

verkalýðshreyfingarinnar á lægstu launin hafa stjórnvöld tekið 

til baka með skerðingum sem ekki sér fyrir endann á. Þrátt fyrir 

harmakvein Samtaka atvinnulífsins náðist krafan um  300 

króna lágmarkslaunum í síðustu samningagerð sem kemur til 

framkvæmda núna 1. maí. Allar spár um hörmungarniðurstöðu 

þjóðhagslega séð gengu ekki eftir. Allir voru sammála um þessa 

kröfu í þjóðfélaginu og samtakamátturinn skilaði sér til okkar.  
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Þegar ákvörðun var tekin um að segja ekki upp 

kjarasamningum í vetur var um leið ákveðið að vígbúast fyrir 

næstu samning og hafa félögin þegar hafið vinnu við 

undirbúning og kallað er eftir grasrótinni. Það er af mörgu að 

taka. Lágmarkslaun duga ekki til framfærslu. Húnæðismál eru í 

ólestri. Ungt fólk getur ekki keypt eða leigt húsnæði. 

Fasteignafélög á húsnæðismarkaði maka krókinn með það eitt 

að markmiði að hámarka hagnað síðasta árs. Við þurfum að 

lyfta grettistaki fyrir lægstu launum enn og aftur. Það þarf 

þjóðfélagslega sátt og samstöðu þannig að allir geta lifað með 

reisn á mannsæmandi launum við viðunandi húsnæðiskost. Við 

þurfum að hugsa upp á nýtt. Það þarf stefnubreytingu í mati á 

störfum. Það er hneisa hvernig störf sem snúa að því að taka á 

móti nýjum þjófélagsþegnum, umönnun á börnum, veikum og 

öldruðum eru metin til launa og almennt lítil virðing sýnd. 

Þetta eru láglaunastörf sem unnin eru undir miklu álagi og 

starfsmenn enda oftar en ekki veikir vegna þess álags sem fylgir 

starfinu.  Ábyrgðin er algjörlega á hendur ríki og sveitarfélögum 

og  skora ég hér með á þau að endurskoða sína afstöðu með 

því að skoða heildarmyndina og gildi þess mikla mannauðs sem 

starfar með fólki.  

Íslenskt láglaunafólk er ávallt látið bera ábyrgð á þeim meinta 

„stöðugleika“ sem bæði ríkisvaldið og Samtök atvinnulífsins 

leggja áherslu í sínum málflutningi. Er ekki nóg komið? Við 

köllum eftir  upprætingu á því siðferðisrofi, virðingarleysi og 

misskiptingu sem viðgengst í samfélaginu og gerum kröfu um 

samfélagslega ábyrgð allra.  
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Í umræðunni í dag er mikð rætt um fjórðu iðbyltinguna. Að 

margra mæti ein stærsta áskorun sem við stöndum frammi 

fyrir. Gervigreind, vélmenni og almenn aukin sjálfvirkni. Hvað 

þýðir þetta fyrir íslenskan vinnumarkað eins og hann er í dag. 

Hvað þurfum við að gera, hvernig undirbúum við okkur fyrir 

þetta. Sumir segja að störf í núverandi mynd muni hverfa og 

þegar hafi störfum í fiskvinnslu fækkað um helming. 

Deilihagkerfi er að ná fótfestu. Það er kerfi sem byggir á því að 

tengja saman einstaklinga og / eða fyrirtæki saman í gegnum 

þar til gerðan vettvang sem nær alltaf í gegnum veraldarvefinn. 

Fyrirtæki eins og Uber leigubílafyrirtæki sem við mörg þekkjum 

og höfum notað erlendis. Uber er fyrirtæki sem gerir ekki 

ráðningarsamning við starfsmenn heldur er aðeins um að ræða 

tímabundin verkefni og réttindin hins almenna launamanns 

um leið fótum troðin. Svo virðist sem þetta módel sé að ryðja 

sér til rúms  

Við lifum í smækkandi heimi með stóran veraldarvef fullan af 

upplýsinum og áreiti, sem kallar á nýja færni, nýja hugsun, 

almenna samstöðu og vitundarvakningu um það hvernig við 

viljum sjá framtíðina með jöfnum tækifærum allra. 

Kæru félagar við þurfum að taka þátt, gera okkur gildandi, 

standa saman, ganga saman og vera sterkari saman. 

Takk fyrir. 

 

 

 


