
 

Mælirinn er fullur 

Yfirlýsing SA frá því fyrr í dag þess efnis að samtökin vilji gera 3 ára kjarasamning kemur of seint. Það 
sem var í umræðunni fyrir páska kemur ekki lengur til greina. SA hafnaði þeim 3 ára kjarasamningi sem 
þá lá á borðinu og gerði síðan kjarasamning nokkrum dögum síðar sem fól í sér mun meiri hækkanir en 
menn ræddu fyrir páska. Eðlilegt er að aðildarsamtök innan ASÍ vilji sækja þær hækkanir. SA hefur í 
þessum kjaraviðræðum hagað sér eins og spilltur krakki. Allt skildi vera á þeirra forsendum. Nú vilja þeir 
snúa tímahjólinu aftur til 15. apríl eins og ekkert hafi gerst. Svona hegðun hefur nákvæmlega engan 
trúverðugleika. Nú eru þáttaskil. Aðildarsamtök ASÍ eru ekki til viðræðu um lengri samning en til eins árs. 

Fljótlega eftir að kjaraviðræður hófust í lok síðasta árs kom í ljós að Samtök atvinnulífsins gerðu það að 
skilyrði fyrir gerð kjarasamninga, að niðurstaða fengist í sjávarútvegsmálum. SA vildi ekki einungis tryggja 
lausn í sjávarútvegsmálum, heldur náði krafan einnig til þess að lausnin væri SA og LÍÚ þóknanleg. 
Samninganefnd ASÍ var ekki reiðubúin að setjast að viðræðum á þessum forsendum og sleit viðræðum. 
Umræða um breytingar á fiskveiðistjórnunarkerfinu hafa ekkert með almennar kjaraviðræður á Íslandi að 
gera. ASÍ og aðildarsamtök þess hafa skoðanir á sjávarútvegsmálum en það hefur aldrei komið til greina 
hjá Alþýðusambandinu að styðja kröfur SA og LÍÚ varðandi breytingar á fiskveiðistjórnunarkerfinu. 

LÍÚ er með kverkatak á kjaraviðræðunum. LÍÚ tók 100 þúsund félagsmenn ASÍ í gíslingu. LÍÚ sem er eitt 
af átta aðildarfélögum SA tók sín eigin samtök í gíslingu og þar með stóra aðila eins og Samtök 
iðnaðarins, Samtök verslunnar og þjónustu, Samtök atvinnurekenda í raf- og tækniiðnaði, Samtök 
fjármálafyrirtækja og Samtök ferðaþjónustunnar. Allt var þetta gert til að þvinga fram niðurstöðu í 
sjávarútvegsmálum sem væri útgerðaraðlinum í landinu þóknanleg. Þetta er ofbeldi og vinnubrögð sem 
eru LÍÚ til vansa. Þetta framferði varð að lokum til þess að sú vegferð um þriggja ára samning, sem SA 
hóf sjálft í byrjun árs, rann út í sandinn 15.apríl. 

Rökin sem SA lagði upp með, að þjóðarheill krefðist langtímasamnings, véku á endanum fyrir 
hagsmunum LÍÚ. Það er dapurleg niðurstaða. SA beit svo höfuðið af skömminni með því að ganga á bak 
orða sinna og svíkja undirritun skammtímasamnings sem lá á borðinu og fresta þannig launahækkun hjá 
okkar fólki 15. apríl. 

Það er því enginn vafi í huga samningamanna aðildarsamtaka ASÍ að með framgöngu sinni 
föstudagskvöldið 15. apríl var SA að svíkja gefin loforð. Í ljósi framanritaðs var það sérstök ósvífni þegar 
SA birti á vef sínum 16. apríl frétt undir fyrirsögninni: ASÍ hafnar 100 þúsund krónum til launþega. Lengra 
verður tæpast gengið í ósvífninni. 

Nú er svo komið að ekki verður lengur við makalausa framkomu SA búið. Hvert landssambandið innan 
ASÍ á fætur öðru hefur vísað kjaradeilunni við atvinnurekendur til ríkissáttasemjara og í flestum þeirra er 
farið að huga að verkfallsaðgerðum. Verkfallsvopnið er öflugt og notast aðeins í brýnni neyð. Nú er sú 
stund runnin upp að verkalýðshreyfingin sér ekki annan kost en að beita þessu vopni sínu. Samtök 
atvinnulífsins hafa haft landssamböndin innan ASÍ að ginningarfíflum í næstum hálft ár þar sem grímulaus 
hagsmunagæsla fyrir LÍÚ vegur þyngra en hagsmunir almenns launafólks. Nú verður látið sverfa til stáls í 



krafti samstöðunnar sem á tæpum hundrað árum hefur fært vinnandi fólki á Íslandi ófáa sigrana. Nú þarf 
að brjóta gíslatöku SA á bak aftur. 

 


