
 

 

Ágæti formaður,  gestir og þingfulltrúar. 

Nú eru liðin full fjögur ár frá hruni og ljóst að íslenskt launafólk 

hefur mátt þola erfiðan samdrátt í  atvinnu og tekjum að 

ógleymdum samdrætti í þeirri velferðarþjónustu sem við teljum 

að hið opinbera eigi að standa fyrir. 

Ég er þeirrar skoðunar, að íslensk verkalýðshreyfing hafi við 

þessar erfiðu aðstæður axlað mikla ábyrgð og sýnt í verki þann 

árangur  sem samstaða okkar getur áorkað.  Það verður einnig 

fróðlegt fyrir okkur að leggja sameiginlega mat á þennan 

árangur og hvernig og í hve ríkum mæli okkur tókst að hafa 

áhrif á aðstæður okkar félaga.  

Það er engin launung á því, að í viðræðum okkar við stjórnvöld 

og fulltrúa Alþjóðagjaldeyrissjóðsins tókst okkur t.d. að verja 

betur en ætla hefði mátt mikilvæga og viðkvæma þætti 

velferðarkerfisins þ.m.t heilbrigðis- , trygginga- og 

menntakerfið. Nú þegar við sjáum fyrir endann á erfiðri aðlögun 

ríkisfjármála þá er það krafa okkar að hafin verði vinna við 

endurreisn velferðarkerfisins til þess horfs sem það var í fyrir 

hrun og raunar til þess að gera enn betur.   



Ég geri mér fulla alveg grein fyrir því að margt af þeim 

ákvörðunum og útfærslum sem ákveðnar voru, voru umdeildar 

og geta orkað tvímælis, en að sama skapi er ég einnig fullviss 

um að ef við hefðum ekki beitt okkur hefði niðurstaðan orðið 

önnur og félagsmönnum okkar erfiðari.  

Með kjarasamningum okkar 2009 og aftur 2011 tókst okkur ekki 

bara að verja stöðu lágtekjuhópanna heldur einnig að sækja 

fram þannig að kaupmáttur grunnlaunanna er nú hærri en hann 

var á árinu 2007. Enginn önnur verkalýðshreyfing í allri Evrópu 

hefur náð slíkum árangri.  

Þó vafalaust megi gagnrýna okkur fyrir margt vil ég nú samt 

halda því fram, að verkalýðshreyfingin hafi í öllum aðalatriðum 

staðist þolraunir síðustu ára og gert launafólki mikið gagn og þá 

skulum við muna að það var með breiðri samstöðu milli BSRB 

og ASÍ, samstöðu sem að mínu mati hefur sýnt fram á það sem 

við raunar vissum fyrir að við erum ætíð sterkari saman en 

sundruð.   

En góðir félagar, enn eru blikur á lofti. Þrátt fyrir að hækkun 

lægstu launa hafi lagt grunn að auknum kaupmætti þeirra er 

ljóst að almennar launahækkanir hafa ekki skilað auknum 

kaupmætti. Veik staða krónunnar og mikil verðbólga ógnar nú 

forsendum þeirra kjarasamninga, sem koma munu til 

endurskoðunar í janúar n.k. Þegar fyrirtæki og opinberir aðilar 

freistast til þess að leysa úr sínum vanda með því að velta 

hækkunum yfir á launafólk er það okkar hlutverk að spyrna á 

móti og krefjast réttmætra leiðréttinga.  



Ríkisstjórn og Alþingi hafa heldur ekki staðið við þau fyrirheit 

sem félagsmönnum okkar voru gefin, sérstaklega er varðar 

hækkun bóta til framfærslu þeirra sem sannarlega bera hvað 

minnst úr býtum í þessu landi og ekki síður með framtaks- og 

aðgerðaleysi í atvinnumálum.  

Það eitt og sér hefur valdið mikilli reiði í garð ríkisstjórnarinnar 

– reiði sem vafalaust mun hafa mikil áhrif við endurskoðun 

kjarasamninga og í komandi Alþingiskosningum. 

Við þessar aðstæður  krefjumst við þess að atvinnurekendur og 

stjórnvöld leggi sitt af mörkunum til þess að lækka verðbólgu og 

að stjórnvöld standi við fyrirheit sín í atvinnu- og félagsmálum. 

 

Ágætu félagar. 

Á undanförnum árum hefur samstarf ASÍ og BSRB aukist á 

ýmsum sviðum. Má þar nefna innri fræðslumál okkar í formi 

námsleiða fyrir bæði forystuna og trúnaðarmenn.  

Við höfum einnig sameinast um eflingu námsúrræða fyrir þá 

sem minnsta menntun hafa með aðkomu ykkar að 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins og öll heildarsamtökin á 

vinnumarkaði hafa nú sameinast um að efla og treysta 

starfsendurhæfingu með aðkomu að Starfsendurhæfingarsjóði.  

Ég held að með þessu samstarfi hafi okkur ekki aðeins tekist að 

tryggja félagsmönnum okkar aðgang að betri þjónustu og 

þannig lagt okkar af mörkum við að treysta stöðu þeirra á 

vinnumarkaði, heldur höfum við samhliða því lagt grunn að því 



að efla tengsl félagsmannanna við stéttarfélög sín. Þannig og 

aðeins þannig eflum við trúverðugleika 

verkalýðshreyfingarinnar og getu hennar til að byggja upp og 

viðhalda samstöðu launafólks um grundvallar hagsmuni sína. 

Að lokum vil ég því ágætu félagar, leyfa mér að þakka fyrir 

samstarfið, óska ykkur velfarnaðar á þessu þingi fullviss um að 

niðurstöður ykkar verða mikilvægt innlegg í  sameiginlegu 

baráttu okkar fyrir hagsmunum íslensks launafólks. 

 


