
Ályktun til miðstjórnar Alþýðusambands Íslands 

14. maí 2014 

 
Hvað vilt´upp á dekk? kvennaráðstefna ASÍ haldin dagana 5.-6. maí s.l. sendir miðstjórn ASÍ 

eftirfarandi ályktun. 

 

Nauðsynlegt er að efla ungar konur til þátttöku í verkalýðshreyfingunni og styrkja þær konur 

sem þegar starfa fyrir hreyfinguna. Það verður best gert með því að gefa þau skýru skilaboð 

að jafnréttismál séu á oddinum, að konur hafi jafna möguleika og karlar innan 

hreyfingarinnar og að hún reki fjölskylduvæna stefnu. Karlar jafnt sem konur bera ábyrgð á 

jafnréttismálum enda er jafnrétti allra hagur. 

Dekkið skorar á miðstjórn ASÍ að hrinda af stað markvissu átaki til að efla konur til starfa fyrir 

hreyfinguna. Veita þarf auknu fjármagni til jafnréttismála m.a. í jákvæða kynningu á þátttöku 

kvenna innan hreyfingarinnar.  Nauðsynlegt er að vera í samstarfi við skóla til að kynna 

mikilvægi verkalýðshreyfingarinnar og það starf sem fer þar fram. Vinnustaðaheimsóknir eru 

mikilvægt tæki hreyfingarinnar til að miðla upplýsingum og þar verða jafnréttismál að vera á 

dagskrá sem og í trúnaðarmannafræðslunni.  

Dekkið skorar á miðstjórn að efla fræðslu um jafnréttismál og styðja við stéttarfélög til að 

koma sér upp jafnréttisáætlun og stefnu. Þessa vinnu er hægt að vinna í samráði við 

jafnréttisnefnd ASÍ. Einnig þarf að koma á tengslaneti jafnréttisfulltrúa stéttarfélaga, eða 

þess sem ábyrgð ber á framkvæmd jafnréttismála innan hvers félags.  

Áhersla á samræmingu fjölskyldu og atvinnulífs á að vera eitt af verkefnum 

verkalýðshreyfingarinnar. Sveigjanleika í félagsstarfi er hægt að efla með því að nýta 

nútímatækni á sviði samskipta, þannig að starfið sé innan almenns vinnutíma.  

ASÍ-ung er góður vettvangur fyrir ungt fólk innan hreyfingarinnar og þarf að efla það starf. 

Einnig þarf að styrkja samstarf við hópa utan verkalýðshreyfingarinnar sem berjast fyrir 

jafnrétti.  

Dekkið skorar á miðstjórnina að nýta Kynjabókhald ASÍ sem raunverulegt verkfæri þegar 

verið er að skipa fulltrúa í nefndir og ráð á vegum verkalýðshreyfingarinnar. Siðareglur 

hreyfingarinnar verða að bera þess merki að jafnréttishugsjónin sé höfð að leiðarljósi og að 

starfsfólk og kjörnir fulltrúar gæti þess að rýra ekki virðingu hennar.  

Ásýnd verkalýðshreyfingarinnar þarf að endurspegla þá fjölbreytni sem er meðal 

félagsmanna. Verkalýðshreyfingin þarf að sýna að unnið sé að jafnrétti innan hennar raða og 

hún ætli sér að vera vettvangur jafnt fyrir konur sem karla. Því þarf að gera jafnréttismál 

sýnilegri í baráttunni en nú er, meðal annars með því að leggja sérstaka áherslu á 

jafnréttismál á 41. þingi ASÍ í október n.k.  

 

 


