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Hvað vilt´upp á dekk – aftur? 
Kvennaráðstefna ASÍ og MFA 11. – 12. apríl 2008 

 

Niðurstöður hópavinnu þar sem unnið var með spurninguna 
Hvernig náum við til ungra kvenna? 

 
Niðurstöður hóps 1 
Helstu atriði sem rædd voru:  

• Mikið var rætt um að hreyfingin þyrfti að vera skemmtileg og opin og reyna með þeim hætti 
að ná til unga fólksins.   

• Jafnframt þarf að nota nýjar leiðir í auglýsingum – myndir á YOUTUBE og MYSPACE o.s.frv.   
• Þá var rætt um hvernig hreyfingin verður eftir nokkur ár – hver ímynd hennar er og verður.   

Mikilvægt að stokka upp í nefndum og ráðum – alltaf þeir sömu sem veljast í nefndir og ráð 
innan hreyfingarinnar – þarf að breyta því.   

• En vill ungt fólk vera í hreyfingunni?  Það er spurning sem vert væri að fá svar við.  
• Eru stéttarfélög þjónustustofnanir og eru þær að vinna eftir því?   
• Mikilvægt að fá námsefni inní lífsleikni – samræmt og almennt.   
• Ungliðahreyfing 
• Rýnihópar, hvað vill ungt fólk? –  
• Færnimappa 

 
Forsendur: 

• Sýna þeim áhuga 
• Bæta ímyndina 
• Tala þeirra tungumál 
• Vera skemmtileg og opin 

 
Auglýsingar: 

• Netið – bannerar á heimasíður félaganna og framhaldsskóla o.fl. vinsælar síður 
• Plaköt – láta útbúa plaköt til að dreifa 
• Bíó – auglýsingar í bíóhúsum í hléum og á undan sýningum 
• Heilsurækt – láta útbúa boli – vera með auglýsingar á stöðvunum o.s.frv. 
• Músamottur 
• USB tengi 
• Setja lógó á blýanta 
• Hafa heimsíður félaganna aðgengilegar  ‐ auðveldar í notkun – reiknivélar o.s.frv. 

 
Námskeið og ráðstefnur: 

• Hvað gerir verkalýðshreyfingin fyrir ungt fólk? 
• Hafa hádegisfyrirlestra 
• Barnapössun 
• Mömmumorgnar 
• Auka notkun á fjarfundarbúnaði – meira framboð 

• Námskeið í: 
o Fjármálum 
o Samskiptum 
o Sjálfstyrkingu 
o Tímastjórnun 
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Fræðsla í skólum: 
• Koma námsefni og kynningarefni inní grunn‐ og framhaldsskóla 
• Útbúa samræmt námsefni og kynningarefni – stýrt frá ASÍ 
• Netið – tengja námsefni við þann miðil 
• Kynningar í skólum 
• Samstarf við félagsmiðstöðvar 
• Umræðuhópar í skólum – fá nemendur til samræðna – tala þeirra tungumál. (AEY) 

 
Kynning á vinnustöðum: 

• Hádegisfyrirlestrar 
• Námskeið á vinnutíma 
• Efla trúnaðarmenn 
• Réttindi 
• Jafningjafræðsla 
• Unglingavinnan  

 
 

Niðurstöður hóps 2 
Helstu atriði sem rædd voru: 

• Hve mikilvægt tengslanetið væri og hvernig væri hægt að hafa það enn öflugra. Umræður 
hvernig hægt væri að efla þennan ráðstefnuhóp.  

• Leiðir sem væru hægt að nota er gegnum netheiminn, senda tölvupósta virkja trúnaðarmenn 
(en það voru vangaveltur um hvort sá hópur væri útdauður). 

• Hvernig við nálguðumst ungar konur (fólk) væri hægt að nota tölvur og í umræðunum 
komumst við að  því að þær “ungu” voru jafnvel með 3 tölvupóstföng sem þær notuðu. 

• Sameiginlegt kynningarefni fyrir félögin þegar farið er í skóla með kynningarstarf. Félögin 
eiga það vel flest sameiginlegt að vera flytja sama boðskapinn.  

• Hópurinn ræddi það einnig mikilvægi þess að ná til fólks á öllum skólastigum. Grunnskóla – 
framhaldsskóla og ekki síst háskólana þar sem þeir (kennararnir) virðast hafa skilaboð um að 
stéttarfélög/stéttarbaráttan sé óþörf. 

• Hvernig getum við breyt ásýnd baráttunnar og er “pláss” fyrir ungar konur (fólk). 
  

Flokkað var í eftirfarandi flokka: 
• Tengslanet 
• Áhrif (völd) 
• Fræðsla 
• Kannanir 
• Umgjörð  

 
Hvað:  
Fyrir hverja er verkalýðshreyfingin > alla? 
Fyrir hvað stendur félagið? 
Hvað fæ ég fyrir peninginn? 
 
Hvernig: 
Fræðsla 

• Fara í skólana – í 10. bekk og framhaldsskólana 
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o Háskólana  
o Ráðstefna 
o Ná til kennara 
o Efni til kynningar – óháður höfundur 

• Skemmtilegt – passa orðfæri 
• Fræðslusjóðir – orlofshús – sjúkrasjóðir 
• Sameiginlegt efni – húmor – efninu fylgi spurningar 

 
Umgjörð  

• Við (félögin) þurfum að skoða ásýndina – myndmál – ímynd 
 
Tengslanet 

• Trúnaðarmannakerfið – þarf að virkja það betur 
• Tölvupóstur 
• Tengslanet – hittast – mentor 

 
Áhrif (völd) 

• Búa til pláss 
• Hvetja fólk til að mæta á fundi 
• Bjóða þeim að taka þátt í áhugaverðum málefnum 

 
Kannanir 

• Þarfagreining 
• Viðhorfskannanir 
• Rýnihópar  

 

 

Niðurstöður hóps 3 
Helstu atriði sem rædd voru: 

 
• Nálgast unga fólkið á þeirra forsendum 
• Nýta sér tæknina 
• Fræðsla var það atriði sem hvað mest var rætt um og þá hvernig fræðsla, hvaða nálgun! 
• Vinnuálag ungs fólks, erfitt að samræma fjölskyldulíf og vinnu að 

félagsmálum/verkalýðsbaráttu 
• Atriði sem til umræðu voru deginum áður og fram komu í fyrirlestrum voru að sjálfsögðu til 

umræðu hjá hópnum 
o Hvernig kemur verkalýðshreyfingin fyrir hjá ungu fólki/konum 
o Færnimappa 
o Staða kvenna í „karlaheimi“ 
o Ungt fólk 

Fjölmiðlar 

• Auglýsingar og þá mikilvægt að fá álit ungs fólk og fagfólks áður en farið er af stað, hægt að 
gera það t.d. í rýnihópum 

• Auglýsa þar sem unga fólkið les, s.s. skólablöð, youtube  
• Setja 90 ára afmælisauglýsingu ASÍ inn á Youtube 
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21. öldin 

• Fjarfundir, kaupa viðeigandi búnað, t.d. að hægt sé að sækja fyrirlestra inn á heimasíðu ASÍ 
• Gagnvirka vefsíðu með upplýsingum fyrir ungt fólk 
• Mikilvægt að uppfæra vefsíður! 

 
Fræðsla/kynning 

• Markviss fræðsla í skólum og vinnustöðum 
• Markvissar metnaðarfullar kynningar 
• Samræma kynningu/fræðslu 

 

Þeir þrír þættir sem fram koma hér að ofan sameinast í næsta þætti sem er 

Ímynd 

• Blanda nýju og gömlu saman, mikilvægt að byggja á reynslu en um leið að vera opin fyrir 
nýjungum, umburðarlyndi! 

o Með vísan í viðhorfskönnun ASÍ frá 2005 þá ÖGMYND‐ina út! 
 

Fjölskyldan 

• Samþætting vinnu og einkalífs 
o Mömmumorgnar/merkja snuð ASÍ merki! 

 

Kvennaver/Orkuver 

• Til að efla og virkja ungar konur til þátttöku er m.a. hægt að; 
o Félagsvinur – Mentor er málið 
o Tengja kynslóðir 
o Samstaða 
o Hópefli 
o Færnimappa 
o Ráðstefnur 
o o.s.frv. 

 


