
 

 

Óviðunandi staða – aðgerðir strax  

Eftir að horfur í atvinnumálum höfðu farið batnandi sl. sumar og haust hefur atvinnuleysi aftur aukist. 
Verkalýðshreyfingin  hefur ítrekað komið á framfæri við stjórnvöld þeim áhyggjum sínum, að verulegar 
líkur séu á að atvinnuleysi aukist enn á  næstu vikum og mánuðum. Til viðbótar við annan vanda má gera 
ráð fyrir því að nú þegar bankarnir fara að taka á erfiðum skuldamálum fyrirtækja verði farið í harkalegar 
hagræðingar- og sparnaðaraðgerðir með lokun deilda og einstakra rekstrareininga. Í þessu ljósi eru það 
mikil vonbrigði og í raun grafalvarlegt að ríkisstjórnin hefur sýnt lítinn áhuga á  að nýta vilja aðila 
vinnumarkaðarins og lífeyrissjóðanna til samstarfs um að ýta verklegum framkvæmdum úr vör eins og 
rætt var um strax sl. sumar.  Aldrei hefur verið mikilvægara fyrir landsmenn að sporna gegn auknu 
atvinnuleysi með sókndjarfri áætlun um verklegar framkvæmdir og almenna endurreisn atvinnulífsins. 

Það sama má segja um kröfur verkalýðshreyfingarinnar um raunhæfar og skilvirkar aðgerðir til að takast á 
við erfiða greiðslu- og skuldastöðu almennings.  Í þessu fréttabréfi er grein eftir Magnús M. Norðdahl 
lögfræðing ASÍ þar sem fram kemur að ASÍ hefur ítrekað lagt fram fjölmargar tillögur til úrbóta á vanda 
heimilanna. Sumt hefur vissulega séð dagsins ljós, en allt of margar hafa lent  milli stafs og hurðar þar 
sem stjórnvöld hafa skipað hverja nefndina á fætur annarri til að fjalla um málin.  Er nú svo komið að við 
vitum ekki lengur hvert við eigum að snúa okkur með tillögur og hugmyndir.  Í allt of ríkum mæli hafa 
stjórnvöld lagt áherslu á að bankarnir eigi að leysa úr vanda heimilanna á grundvelli frjálsra samninga. 
Afstaða ASÍ hefur verið sú að þó það geti í sjálfu sér verið hið besta mál að ýta undir slíka frjálsa 
samninga, þar sem það á við, sé rangt að ganga út frá því að bankarnir muni nálgast þetta verkefni eins 
og um félagslegar stofnanir sé að ræða.  Auðvitað munu þeir nálgast málið á grundvelli eigin hagsmuna 
og hagsmuna eigenda sinna – ekki almennings. Því hefur ASÍ haldið til streitu þeirri kröfu sinni og 
margítrekað hana, að það sé á ábyrgð stjórnvalda en ekki bankanna að leggja grunn að réttlátri og 
skilvirkri lausnum fyrir heimilin.  Sérstaklega er okkur umhugað um þann u.þ.b. fimmtung landsmanna 
sem ennþá býr við alvarlegan vanda 15 mánuðum eftir efnahagshrunið.  Í nýlegri könnun ASÍ á högum 
almennings og þátttöku þeirra í þeim úrræðum sem mótuð hafa verið kemur í ljós að þó þátttaka í þessum 
úrræðum hafi vissulega aukist sl. hálfa árið eru allt of margir ennþá í verulegum vanda.  Þetta gengur ekki 
lengur og því skora ég á ríkisstjórn og stjórnarandstöðu til að sameinast um brýn úrræði bæði er varðar 
greiðsluaðlögun heimilanna og bætta réttarstöðu skuldara vegna gjaldþrota. 

Það er ástæða til þess að tengja þessa stöðu við gerð og þróun svokallaðs stöðugleikasáttmála frá því í 
júní á síðasta ári. Með þessum sáttmála tókust sögulegar sættir milli flest allra aðila á vinnumarkaði og 
stjórnvalda – samstaða sem hafði það að leiðarljósi að takast bæði á við efnahagshrunið og afleiðingar 
þess en leggja samtímis grunn að nýrri sókn í efnahags- og atvinnumálum byggt á varanlegum og 
trúverðugum stöðugleika.  Þessi sáttmáli var því hvoru tveggja í senn; markmiðssetning þessara aðila um 
hvert skuli stefna og rammi um tilteknar ákvarðanir sem hefðu treyst endurreisn efnahags- og atvinnulífs 
og fjölgun starfa.  Það má því furðu sæta hversu litla eftirfylgni og í raun lítinn áhuga þessi sáttmáli hefur 



fengið af hálfu bæði stjórnarflokkanna og þeirra flokka sem eru í stjórnarandstöðu. Fljótlega eftir gerð 
hans hófust miklar deilur á Alþingi um lúkningu svokallaðrar Icesave deilu, sem í grunninn snýst um 
lánaskilmála þess láns sem Bretar og Hollendingar veittu okkur til að standa undir viðurkenndum 
alþjóðlegum skuldbindingum okkar, og segja má að lítið annað hafi komist á dagskrá síðan.  

Við lá að upp úr slitnaði milli aðila vinnumarkaðar og stjórnvalda í október vegna seinagangs í 
endurreisnarstarfinu, þar sem ríkisstjórnin hafði af afar takmörkuðu leiti sinnt sínum hluta sáttmálans. 
Aftur erum við komin í ámóta stöðu eftir að forseti landsins ákvað að neita að staðfesta breytingar á 
fyrrgreindum lánasamningi og vísa málinu til þjóðaratkvæðagreiðslu.  Á meðan gerist ekkert.  Ekki er 
hægt að fjármagna orkufyrirtækin þannig að þau geti staðið við samninga sína við þau stóriðjufyrirtæki 
sem vilja reisa eða stækka verksmiðjur sínar eða hafið framkvæmdir við nýjar virkjanir. Það verður að 
höggva á þennan hnút.  Annað er óviðunandi.  Alþýðusambandið leggur mikla áherslu á að 
stjórnmálaflokkarnir sameinist um nýja trúverðuga samningsskilmála í viðræðum við Breta og Hollendinga 
og ljúki þessu máli sem allra fyrst. Það er mikið áhyggjuefni ef þetta tekst ekki.  Að sama skapi er það 
algerlega óviðunandi að fresta þjóðaratkvæðagreiðslunni fram eftir vori og teygja þannig á óvissunni.  
Nær væri að flýta atkvæðagreiðslunni og ljúka henni fyrir febrúarlok.  Málið þolir enga bið. Þúsundir 
launamanna hafa misst vinnuna og búa við erfiðar aðstæður og enn fleiri eiga í miklum greiðslu- og 
skuldavanda sem stjórnvöld verða einfaldlega að setja í forgang að leysa.  Annað er óviðunandi. 
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