
 

 

Fundir norrænu og kínversku verkalýðshreyfingarinnar 

Um miðjan febrúar sl. var haldinn í Helsinki sameiginlegur vinnufundur norrænu og kínversku 

verkalýðshreyfingarinnar. Þetta var þriðji slíki fundurinn sem þessir aðilar hafa haldið á síðustu sex 

árum. Fulltrúar frá ASÍ og aðildarsamtökum þess tóku þátt í fyrsta fundinum í Peking árið 2006. Þeir 

tóku ekki þátt í öðrum fundinum sem haldin var árið 2008 en mættu aftur til leiks á fundinum í ár.  

Skipulag verkalýðshreyfingarinnar í Kína er með allt öðrum hætti en þekkist víðast á Vesturlöndum. 

Meginmunurinn felst í að skilin á milli ríkisvalds, stéttarfélaga og atvinnurekenda eru harla óljós í Kína. 

Stéttarfélögin eru hluti af hinni opinberu stjórnsýslu og Kommúnistaflokkurinn er með mikil ítök á 

báðum stöðum. Kína hefur aðeins staðfest fjórar af átta grundvallarsamþykktum 

Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (ILO). Landið hefur t.d. ekki staðfest meginreglur um félagafrelsi og 

um réttinn til að gera kjarasamninga. Þríhliða samstarf ríkisvalds og óháðra aðila vinnumarkaðarins er  

harla vanþróað. Kína hefur samt lagt mikla áherslu á viðurkenningu innan  ILO og haft nokkurn 

árangur, m.a. hafa alþjóðasamtök launafólks stutt fulltrúa kínverskrar verkalýðshreyfingar inn í 

varastjórn stofnunarinnar.  

Ástæðan fyrir þessum stuðningi alþjóðlegu verkalýðshreyfingarinnar felst m.a. í því að á síðustu 

áratugum hafa kínversk stjórnvöld staðið fyrir umfangsmiklum efnahagsumbótum innanlands og 

opnað hagkerfið gagnvart umheiminum. Með einum eða öðrum hætti hefur Kína orðið lykilþátttakandi 

í hnattrænum viðskiptum. Talið hefur verið að besta leiðin til að takast á við þessa þróun og hafa áhrif 

á hana sé að eiga samstarf  við Kína  á vettvangi alþjóðastofnana á borð við ILO og 

Alþjóðaviðskiptamálastofnunina. Þannig er auðveldara að hafa uppbyggileg áhrif á 

efnahagsumbæturnar í landinu og um leið  greiða fyrir alþjóðlegum viðskiptum og auðvelda úrlausn 

margvíslegra vandamála þeim tengdum.   

Þetta er einnig ástæðan fyrir því að norræna verkalýðshreyfingin hefur stofnað til samstarfs við þá 

kínversku. Hún hefur áhuga á að miðla af reynslu norrænu landana af þríhliða samstarfi ríkisvaldsins 

og aðila vinnumarkaðarins og af uppbyggingu markaðshagkerfis með traustu velferðarneti. Þessu til 

viðbótar vill norræna verkalýðshreyfingin eiga samstarf við þá kínversku um að tryggja að fyrirtæki frá 

Norðurlöndunum sem eru með starfsemi í Kína sýni samfélagslega ábyrgð gagnvart starfsmönnum og 

umhverfinu – þar eystra ekki síður en heima fyrir. Þá hefur kínverska verkalýðshreyfingin lýst yfir 

áhuga á samstarfi um að bæta þjónustu við vaxandi fjölda kínverskra verkamanna sem starfa á 

erlendri grundu, m.a. á Norðurlöndunum. Umræðuefnin á vinnufundinum í Helsinki endurspegluðu 

þessi sjónarmið. Meðal þess sem fjallað var um var hlutverk stéttarfélaga í endurreisninni eftir 

heimskreppuna, samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja, staða farandverkafólks og loftslagsbreytingar.   

Það kom fram í máli Kínverjanna á fundinum að þeir hafa talsverðar áhyggjur af stöðu kínverskra 

verkamanna á erlendri grundu. Sögðu þeir að oftast væri um að ræða ófaglærða verkamenn með litla 

menntun og mjög takmarkaða tungumálakunnáttu. Þeir ættu gjarnan í harðri samkeppni við ófaglærða 

verkamenn frá öðrum löndum. Þeir þekktu ekki rétt sinn í hinu framandi umhverfi og lentu undir á 

vinnumarkaðnum. Magnús Norðdahl lögfræðingur ASÍ lýsti því í erindi hvernig tekist hefði verið á við 



vanda af þessu tagi á Íslandi á þenslutímabilinu í aðdraganda bankahrunsins árið 2008. Sumir 

atvinnurekendur hafi þá reynt að notfæra sér veika stöðu erlendra verkamanna til ganga á réttindi 

þeirra. Magnús dró sérstaklega fram hvernig þríhliða samstarf ríkisvaldsins og aðila vinnumarkaðarins 

hafi verið forsenda þess að hægt var að finna árangursríkar lausnir á þessu vandamáli. Auk 

Magnúsar sóttu þeir Ísleifur Tómasson frá RSÍ og Stefán Úlfarsson frá ASÍ fundinn.  
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