
 

 

 
 
Ávarp Gylfa Arnbjörnssonar forseta ASÍ á hátíðarsamkomu í Eldborgarsal Hörpu á 100 ára afmæli ASÍ 12. 
mars 2016. 
 
Ágætu gestir, fyrir hönd Alþýðusambands Íslands býð ég ykkur öll hjartanlega velkomin á þessa 
afmælistónleika í tilefni 100 ára afmælis ASÍ. Það er mjög viðeigandi að minnast þessara tímamóta hér í 
eldrauðri Eldborginni. 
  
Þegar við hófum undirbúning að þessu merka afmæli var lögð áhersla tvennt. Í fyrsta lagi vildum við gera 
þetta með gleðilegum og skemmtilegum hætti, en það er ekki óalgengt að birtingarmynd 
verkalýðshreyfingarinnar og forystumanna hennar sé fólk sem er mikið niðri fyrir í gagnrýni á 
atvinnurekendur eða stjórnvöld hverju sinni, já eða jafnvel út í hvort annað á stundum. Þó ástæðan fyrir 
þessu sé nokkuð augljós, verkalýðsbaráttan er okkur hjartans mál og stutt í heitar tilfinningar, langaði okkur 
á þessu afmæli að venda okkar kvæði í kross, því við erum mjög oft glöð og hress, og engin leið er betri til 
þess en að bjóða upp á hressilega tónleika. Menning og listir hafa reyndar frá upphafi verið samofin 
verkalýðsbaráttunni og skiptir þá engu hvort talað er um bókmenntir, leiklist eða myndlist. Hver man ekki 
eftir Menningar- og fræðslusambandi alþýðu í því sambandi. Tónlistin hefur einnig verið mikilvægur þáttur í 
starfi okkar. Ég hygg að fáir hafi t.d. gefið út eins mikið að söngbókum og verkalýðsfélögin í landinu. Þetta 
kemur ekki á óvart því bæði er fátt sem sameinar fólk jafnvel og söngur - og sigrar okkar hafa ávallt byggt á 
samstöðunni og þeir sem syngja eru yfirleitt með gleði í hjarta. Þess vegna lá beint við að halda upp á 
aldarafmæli ASÍ með tónleikum og það gerum við samtímis á fjórum stöðum á landinu. Hér í Hörpu, í 
Edinborgarhúsinu á Ísafirði, í Hofi á Akureyri og Egilsbúð í Neskaupstað. 
  
Í öðru lagi var það vilji miðstjórnar ASÍ að láta aldarafmælið snúast um innihald og árangur þessarar 100 ára 
baráttu launafólks fyrir jöfnuði og jöfnum tækifærum.  Við höfum með útgáfu á sögu ASÍ og samstarfi við 
Þjóðminjasafnið um veglega ljósmyndsýningu reynt að draga upp skýra mynd af ólíkum störfum alþýðufólks 
og baráttu þess fyrir réttindum og bættum lífskjörum í heila öld. Saga Íslands er saga þessa fólks og baráttu 
þess. Það er hverjum manni ljóst sem skoðar sögu 20. aldar á Íslandi, að hlutur verkalýðshreyfingarinnar og 
Alþýðusambandsins í mótun okkar samfélagsins og þess velferðarkerfis og þeirra kjara sem við búum við í 
dag er bæði stór og hann er mikilvægur. 
  
En ágætu gestir, sagt er að það sé nauðsynlegt að þekkja söguna til að skilja betur samtímann og sjá hann í 
réttu samhengi. Ef það er eitthvað sem er rauður þráður í baráttu Alþýðusambandsins sl. 100 ár, fyrir utan 
kjarabaráttuna sjálfa auðvitað, þá eru það húsnæðismálin. Öruggt húsnæði á viðunandi kjörum eru 
mikilvæg mannréttindi og launafólk hefur frá upphafi beitt verkalýðshreyfingunni – og þá einkum 
Alþýðusambandinu – til þess að tryggja almennu launafólki viðunandi úrræði í húsnæðismálum. Því fannst 
okkur í miðstjórn ASÍ við hæfi að horfa til húsnæðismála þegar við veltum því fyrir okkur hvað væri 
viðeigandi gjöf sambandsins til félagsmanna sinna í tilefni afmælisins. Það er nokkuð langt síðan 
verkalýðshreyfingin kom með beinum hætti að framkvæmd húsnæðisstefnunnar, en á fundi sínum þann 3. 
mars sl. ákvað miðstjórn ASÍ að sambandið myndi standa fyrir stofnun almenns íbúðafélags með því að 
leggja fram  stofnfé og leita til aðildarfélaga ASÍ um að veita íbúðafélaginu fjárhagslegan stuðning í upphafi 
til að treysta framgang verkefnisins. Þetta nýja íbúðafélag fær það verkefni að standa fyrir byggingu á 
leiguhúsnæði á hagstæðu verði fyrir tekjulágar fjölskyldur. Það er mat miðstjórnar ASÍ að ef 
verkalýðshreyfingin tekur ekki þetta frumkvæði er hætt við að enginn muni taka þetta verkefni að sér. Það 
er einnig mikið fagnaðarefni að geta sagt frá því hér, að í dag var undirrituð viljayfirlýsing 



 

 

Alþýðusambandsins og Reykjavíkurborgar um uppbyggingu á 1000 íbúðum á næstu fjórum árum hér í 
borginni. Jafnframt hefur stjórn BSRB ákveðið, í tilefni af aldarafmæli ASÍ, að leggja þessu nýja íbúðafélagi til 
aukið stofnfé. Ég vil,fyrir hönd Alþýðusambandsins, þakka bæði Degi B. Eggertssyni borgarstjóra fyrir hönd 
Reykjavíkurborgar og Elín Björgu Jónsdóttur formanns BSRB fyrir hönd félaga okkar í BSRB fyrir að veita 
þessu mikilvæga málefni brautargengi með þessum hætti. Nú getum við hætt að tala um húsnæðisvanda 
þessa hóps og ráðist af krafti gegn honum með markvissum hætti. Svo getum við snúið okkur að nýju 
húsnæðislánakerfi á samfélagslegum grunni, en ekki meira um það hér. 
  
Með þessum orðum fel ég listafólkinu stjórn á þessari samkomu og vona innilega að þið njótið. 
  
Takk fyrir. 


