
 
 
Fríverslun við Kína 

 

Engum dylst að Alþýðulýðveldinu Kína hefur vaxið fiskur um hrygg efnahagslega á undanförnum 

árum. Þeim vexti hefur fylgt aukin velsæld og tækifæri fyrir kínverska þegna og viðskiptatækifæri fyrir 

framleiðendur vöru og þjónustu á vesturlöndum. Vesturlönd hafa hins vegar ekki viljað opna markaði 

sína hindrunarlaust og ekki að ófyrirsynju því þróun lýðræðis, mannréttinda og ekki síst þróun 

grundvallarmannréttinda launafólks í Kína hefur lítil orðið á síðustu árum. Ástæðan er einfaldlega sú 

að vara eða þjónusta sem flæðir frítt milli landa og sem til verður við óásættanlegar aðstæður 

launafólks mun annað af tvennu, við innflutning til þeirra ríkja sem virða grundvallarréttindi launafólks, 

þvinga niður launakjör þar í landi eða þvinga fyrirtæki til að flytja framleiðslu sína til útflutningslandsins.  

 

Af þessum ástæðum taka lýðræðisríki sig saman og móta sameiginlega viðskiptastefnu og samræmd 

viðskiptaskilyrði. Samkeppni á sér þá ekki stað á grundvelli mismunandi réttinda og réttarstöðu 

launafólks, heldur á grundvelli framleiðni og framþróunar. Seint skal því haldið fram að alltaf hafi vel til 

tekist því fjármagn og fyrirtæki leita gjarnan þangað sem fyrirstaða í réttindum og skyldum gagnvart 

fólki, samfélagi og umhverfi er minnst. Smáríki eins og Ísland hafa löngum talið best henta til 

varðveislu hagsmuna sinna að skipa sér í hóp með þeim ríkjum sem deila verðmætamati okkar og 

lýðræðishefðum. Þess vegna kom Alþýðusamband Íslands á framfæri áhyggjum sínum af stöðu 

mannréttindamála í Kína, einkum hvað varðar starfsemi frjálsra stéttarfélaga þegar forseti Íslands og 

fylgdarlið heimsóttu Kína 2005. Vakin var athygli á að með því veita ríkisreknum stéttarfélögum 

einkaleyfi til starfsemi, fangelsa forystumenn frjálsra stéttarfélaga og banna launafólki að nota verkföll 

til að fylgja eftir kröfum sínum væru kínversk stjórnvöld með grófum hætti að brjóta mikilvægar 

grundvallarsamþykktir Alþjóðavinnumálastofnunarinnar, ILO, þar sem skýrt er kveðið á um frelsi til að 

stofna stéttarfélög og frelsi til að semja um eigin kjör.  

 

Þetta viðhorf ASÍ er í samræmi við stefnu Alþjóðasamtaka launafólks ( ICFTU) sem krefst þess að 

grundvallarsamþykktir ILO verði gerðar að lágmarksákvæðum í öllum viðskiptasamningum. Nokkru 

eftir heimsókn forsetans til Kína fóru af stað viðræður Íslands og Kína um fríverslun. Þær strönduðu 

haustið 2007 en þá hafði ASÍ lýst þeirri skoðun sinni að íslensk stjórnvöld ættu að binda fríverslun 

skilyrðum um virðingu fyrir grundvallarmannréttindum launafólks, verkalýðshreyfingar og samtaka 

atvinnurekenda gagnvart báðum aðilum samningsins og öllum fyrirtækjum og einstaklingum sem 

hygðust nýta sér þá fríverslun sem samið yrði um.  

 

Á vormánuðum 2013 fóru viðræður aftur af stað en nú um nokkru minni fríverslunarsamning. Þegar 

ljóst var að íslensk stjórnvöld ætluðu sér að klára samninga gáfu þau ASÍ loforð um að frá slíkum 

samningi yrði ekki gengið nema að samhliða yrði gengið frá yfirlýsingu (samkomulagi um vinnumál) 

um grundvallarréttindi launafólks í samræmi við samþykktir ILO og aðkomu verkalýðshreyfingarinnar 

að samstarfsvettvangi um framkvæmd samningsins. Þetta loforð var ekki haldið og drög að 

samkomulagi hér um skilin eftir ófrágengin. Það kom síðan í hlut nýrrar ríkisstjórnar að leggja 

fríverslunarsamninginn fyrir Alþingi þar sem hann bíður nú afgreiðslu. Krafa ASÍ laut að því að þetta 

samkomulag um vinnumál yrði sambærilegt við vinnumálayfirlýsingu þá sem Kína samdi um við Nýja 

Sjáland varðandi samskipti, dagskrárefni og aðild. Aðildin að samráðsvettvangi yrði þríhliða af hálfu 

beggja aðila þ.e. skipaður auk stjórnvalda af fulltrúum stærstu samtaka (most representative) 



launafólks og atvinnurekenda. Vísað yrði með skýrum hætti til „Decent Work Agenda“  ILO auk þess 

að vísa til markmiða ILO, grundvallarsamþykkta og grundvallarréttinda. Enn er ekki öll nótt úti um að 

það takist að ganga frá yfirlýsingu af þessum toga áður en Alþingi tekur fríverslunarsamninginn til 

endanlegrar afgreiðslu og ASÍ skorar á Alþingismenn að hann fái ekki afgreiðslu án hennar. Ef það 

gerist ekki hefur lýðræðisríkið Ísland haldið inn á áður ókunnar slóðir í utanríkisstefnu sinni og afstöðu 

til mannréttinda. Fríverslun ein styrkir ekki stöðu mannréttinda því seint verða fyrirtæki sem rekin eru í 

hagnaðarskyni talin til þess fallin að breiða út mannréttindi þó þau geti hentað til þess ef ramminn um 

starfsemi þeirra er þannig sniðinn og eftirlit hins opinbera og neytenda  nægilega mikið.  
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