
 

 

Langtíma atvinnuleysi ungs fólks er samfélagsleg sóun 

Runólfur Ágústsson formaður stjórnar Atvinnuleysistryggingasjóðs var einn ræðumanna á 

formannafundi ASÍ sem haldin var í lok október. Runólfur fjallaði um atvinnuleysi, úrræði 

sem í boði eru fyrir atvinnuleitendur og hlutverk sjóðsins á krepputímum í erindi sínu. 

Hann sagði mikilvægt að skapa fólki með litla menntun tækifæri enda sýni tölur að 

atvinnuleysið bitni verst á ungu ómenntuðu fólki. Það eru bein tengsl milli launa og 

menntunar, sagði Runólfur. Menntun ræður launum, menntun ræður vinnu og menntun 

ræður möguleikum fólks til vinnu. Hann sagði 60 þúsund manns á vinnumarkaði eða um 

1/3 markaðarins aðeins vera með grunnskólapróf. Því sé mjög mikilvægt að auka 

möguleika fólks með litla menntun á frekara námi og ekki síður mikilvægt að minnka 

brottfall úr framhaldsskólum sem er mun meira hér en í öðrum löndum. Það eru 1800 

manns undir 25 ára á atvinnuleysisbótum í dag. Hjá Félagsþjónustu Hafnarfjarðar segja 

menn ástandið vera alvarlegt. Þar er staðan þannig að hrunið hefur fyrst og fremst bitnað 

á ungu fólki.  

Það stofnar enginn heimili á atvinnuleysisbótum 

Runólfur sagði að mikil hætta stafaði að ungu atvinnulausu fólki. Það ætti oft við depurð 

og deyfð að stríða. Það finnur fyrir samfélagslegri einangrun og vímuefnanotkun er miklu 

meiri en meðal jafnaldra þeirra í námi eða vinnu. Þá gerist það æ oftar að þetta unga fólk 

fer að sætta sig við ástandið sem varanlegt, og þá staðreynd að framfærslan í framtíðinni 

verði atvinnuleysisbætur. Það gerir sér ekki grein fyrir því að það er að lokast inni í 

fátækragildru með óbreyttu ástandi. Það stofnar enginn heimili með 130-140 þúsund 

krónur á mánuði. Það býr sér enginn til framtíð með slíkar tekjur. Engu að síður hafnaði 

helmingur þeirra atvinnulausu ungmenna sem Reykjavíkurborg bauð vinnu í sumar, 

starfinu. Það er sem sagt að verða til kynslóð ungs fólks sem hefur ekki trú á námi eða 

vinnu sem valkosti í lífinu. Við erum að horfa á hörmulega samfélagslega sóun ef ekki 

verður gripið inn í og þessari þróun snúið við, sagði Runólfur Ágústsson. Í haust var 

brugðist við vandanum þannig að framhaldsskólinn var opnaður öllum sem fullnægðu 

skilyrðum en í fyrra var 800 nemendum sem sóttu um vísað frá. Flestir fóru væntanlega 

yfir á atvinnuleysisbætur. Í ár fengu 1500 fleiri nýnemar tækifæri en í fyrra. Þá gerðu 

tæplega þúsund nemar sérstakan samning við atvinnuleysistryggingasjóð nú í haust sem 

gerði þeim kleift að fara í nám á bótum til áramóta. Þetta er mikill árangur þó vissulega 

megi ekki sofna á verðinum heldur bæta enn frekar í. Það er atvinnulífið sem hefur 

fjármagnað þetta átak að mestu leyti en ASÍ hefur að stórum hluta leitt þessa vinnu sem 

við bindum miklar vonir við, sagði Runólfur Ágústsson formaður stjórnar 

Atvinnuleysistryggingasjóðs. 


