
 

 

ASÍ-UNG - ný samtök ungs launafólks innan ASÍ 

Á ársfundi ASÍ haustið 2010 var ákveðið að stofna til vettvangs fyrir ungt launafólk á aldrinum 18-35 ára í 

aðildarfélögum ASÍ. Nú hefur verið boðað til stofnþings þessa vettvangs 27. maí, ASÍ-UNG, en þar munu 

sitja fulltrúar allra 53 aðildarfélaga Alþýðusambandsins. Markmiðið með stofnun ASÍ-UNG er m.a. að efla 

þátttöku ungs fólks innan verkalýðshreyfinginnar en ekki síður að auka almennt þekkingu ungs fólks á 

vinnumarkaði á réttindum sínum og skyldum og kynna þeim jafnframt starfsemi stéttarfélaganna. 

Í kjölfar síðasta ársfundar ASÍ þar sem ákveðið var að stofna til vettvangs fyrir ungt launafólk tók til starfa 

undirbúningshópur ASÍ-UNG sem í sitja fulltrúar allra landssambanda og félaga með beina aðild að ASÍ. 

Meginverkefni undirbúningshópsins hefur verið að undirbúa stofnþing ASÍ-UNG og móta markmið og 

skipulag fyrir ASÍ-UNG. Í því skyni voru haldnir fundir með ungu launafólki í öllum aðildarfélögum ASÍ víðs 

vegar um landið; á Akureyri, Egilsstöðum, Ísafirði, Sauðárkróki, Suðurlandi, Borgarnesi og á 

höfuðborgarsvæðinu. 

Á fundunum hefur komið fram mikill áhugi á stofnun vettvangs fyrir ungt launafólk þar sem mikilvægt er 

talið að verkalýðshreyfingin nái betur eyrum ungs launafólks í öllum starfsgreinum. Eitt meginverkefna 

ASÍ-UNG, að mati fundarmanna, er að efla fræðslu meðal ungs fólks á vinnumarkaði um starfsemi 

stéttarfélaga og þjónustu þeirra, t.d. sjúkrasjóðina og réttindagæslu. Þá hefur vilji fundarmanna staðið til 

þess að rödd ungs launafólks verði meira áberandi í þjóðfélagsumræðunni en að mati fundarmanna er 

nauðsynlegt að ASÍ-UNG láti sig varða öll þau mál sem snerta ungt fólk svo sem kjaramál, 

fæðingarorlofsmál og húsnæðismál. 

Á stofnþingi ASÍ-UNG verður unnið í vinnuhópum þar sem beitt verður svokallaðri „miðlunaraðferð“. 

Þannig er ætlunin að kalla eftir sjónarmiðum allra þingfulltrúa og vinna ályktanir í kjölfar þeirrar 

niðurstöðu. Þá verða fræðsluerindi ríkur þáttur í dagskrá þingsins en á fundum undirbúningshóps með 

ungu launafólki hefur komið í ljós mikill áhugi á því að auka og efla þekkingu þess hóps ungs launafólks 

sem hefur hug á að taka virkan þátt í störfum verkalýðshreyfingarinnar. Þá verður á stofnþinginu kosin 

fyrsta stjórn ASÍ-UNG en sú stjórn mun ýta úr vör starfsemi ASÍ-UNG. 

Dalla Ólafsdóttir, lögfræðingur 

 


