
 
 

Við höfum verk að vinna 
 
Þjóðin stendur krossgötum og ákveða verður hvert skal stefna. ASÍ telur að byggja eigi endurreisn 
samfélagsins á félagslegum gildum um samábyrgð, samráð og velferð fyrir alla og taka afstöðu gegn 
þeirri einstaklings‐ og sérhagsmunahyggju, sem sigldi efnahagslífinu upp á sker og stefndi velferð 
þjóðarinnar í hættu.  

Endurreisa verður íslenskt samfélag til þeirrar virðingar sem það á skilið og færa það að nýju að þeim 
velferðarsamfélögum sem standa okkur næst. Við eigum heima í fjölskyldu norrænu 
velferðarsamfélaganna. Þau samfélög hafa sýnt, að með því að byggja á félagslegum gildum og 
siðferði geta betur tekist á við afleiðingar hnattvæðingar sem og alvarleg áföll í efnahagslífinu.  

Þessi gildi liggja til grundvallar viðhorfum og stefnu norrænu verkalýðshreyfingarinnar,  en þau eru og 
hafa frá upphafi verið: 

• Að samfélagið, sem heild, beri hitann og þungann af velferðarkerfi, sem tryggir öllum góða 
grunnmenntun, heilbrigðisþjónustu og mannsæmandi afkomu. Þetta er og á að vera einn af 
hornsteinum samfélagsins – velferð fyrir alla. 

• Að allir hafi tækifæri og möguleika til að vera virkir þátttakendur í samfélaginu og á 
vinnumarkaði. Til þess þarf að aðstoða þá sem standa höllum fæti og sem missa starf sitt 
vegna breytinga á atvinnuháttum eða af öðrum ástæðum, við að fá annað starf við hæfi – 
atvinna fyrir alla. 

• Að launafólk hafi með sér öflug samtök til að gæta hagsmuna sinna gagnvart 
atvinnurekendum og stjórnvöldum. Réttindi og kjör launafólks á vinnumarkaði eiga að 
ákvarðast í frjálsum kjarasamningum og grundvallarréttindi eiga að vera bundin í lög – 
sterkari saman. 

Á grunni þessarar norrænu velferðarhefðar hefur ASÍ tekið undir þá áherslu Alþjóðasamtaka 
verkalýðafélaga  að upp úr kreppunni rísi nýtt og öflugt atvinnulíf á Íslandi sem og á heimsvísu, sem:  

• gefi öllum kost á mannsæmandi vinnu og virðir rétt stéttarfélaga 

• grundvallast á árangursríkum, lýðræðislegum og ábyrgum stjórnháttum um allan heim, þar 
sem þarfir fólks sitja í fyrirrúmi 

• tryggir öflugt fjármálaeftirlit og kemur fjármálalífinu í þjónustu hins raunverulega hagkerfis 
og hinu raunverulega hagkerfi í þjónustu almennings 



• tryggir að virt séu réttindi allra vinnandi kvenna og karla og endir bundinn á fátækt, ójöfnuð, 
mismunun og arðrán  

• tryggir sjálfbærni með grænni fjárfestingu og grænum störfum.  

Framundan er ein mesta áskorun sem verkalýðshreyfingin hefur staðið frammi fyrir. Hún á að leika 
stórt hlutverk í baráttunni um framtíð samfélagsins. Þetta er ekki nýtt hlutverk. Barátta 
verkalýðshreyfingarinnar er og verður hvíldarlaus barátta sem þarf að svara kalli tímans hverju sinni. 
Trú upphaflegum grunngildum sínum um frelsi einstaklingsins og jafnrétti allra óháð stétt og stöðu. 
En, síðast en ekki síst, trú því hlutverki að vinna að bræðralagi allra manna. Við eigum að vera stolt af 
og treysta á samstöðuhefð okkar, samstöðu sem er mikilvægari nú en nokkru sinni fyrr. Á þeim 
grunni getum við gert vonir okkar um heim, sem byggir á lýðræði, réttlæti, jafnrétti og sjálfbærni, að 
veruleika. 

Það er á þessum grunni sem Alþýðusamband Íslands setur fram hugmyndir um aðgerðaáætlun í 
efnahags‐, atvinnu‐ og félagsmálum til þess að sigrast á neikvæðum afleiðingum fjármálakreppunnar. 
Við skuldum þeim 15.000 einstaklingum, sem eru án atvinnu um þessar mundir og öllum þeim sem 
hafa þurft að þola samdrátt í atvinnu og tekjum, að leggja okkur fram um að ná árangri – VIÐ VILJUM 
VINNA! 

 

  



TILLÖGUR ALÞÝÐUSAMBANDS ÍSLANDS AÐ 

Aðgerðaáætlun í efnahags‐, atvinnu‐ og félagsmálum 

Viðbrögð við atvinnuleysi: 
Stórum framkvæmdum í samgöngumálum verði hrint í framkvæmd með stofnun félags í eigu 
ríkissjóðs sem taki lán hjá lífeyrissjóðunum til langs tíma. Endurfjármögnun verði óháð rekstri 
ríkissjóðs. 

Hrint verði í framkvæmd umfangsmiklu viðhaldi opinberra bygginga. Kannað verði hvort og 
með hvaða hætti lífeyrissjóðir geti komið að fjármögnun verkefnisins.  

Flýtt verði fyrirsjáanlegri uppbyggingu þjónustuíbúða fyrir aldraða með samningum við 
langtímafjárfesta um fjármögnun. 

Greitt verði fyrir þegar áformuðum fjárfestingum í orkufrekum iðnaði, þ.m.t. flýta frágangi 
skipulagsmála við neðri hluta Þjórsár og á Reykjanesi. Lokið verði við samninga um orkusölu 
og fjármögnun Búðarhálsvirkjunar. 

Fagnað er átaki stjórnvalda og ferðaþjónustunnar vegna áhrifa eldgossins, en mikilvægt er 
einnig að kortleggja með hvaða hætti nýta megi eldgosið til þess að laða að ferðamenn með 
öruggum skoðunarferðum um nágrenni þess.  

Hvetja þarf til átaksverkefna í þjóðgörðum og vinsælum ferðamannastöðum í landinu í 
samstarfi við Atvinnuleysistryggingasjóð til að skipuleggja göngustíga, náttúruvernd og 
gróðursetningu, sérstaklega gagnvart ungu fólki. 

Öflugur stuðningur við sprotafyrirtæki og fjárfestingar í rannsóknum og þróun eru mikilvæg 
forsenda öflugrar atvinnuuppbyggingar hér á landi til framtíðar.  Laða þarf fram meira 
samstarf á sviði rannsókna og tækniþróunar þvert á fræða‐ og fagsvið svo og yfir landamæri. 
Horfa þarf meira til skapandi greina s.s. á sviði lista, hönnunar og margmiðlunar. 

Mikilvægt er að unnin verði markviss áætlun um atvinnuuppbyggingu á grænum grunni. 
Ísland býr yfir miklum framtíðarmöguleikum og verðmætum við atvinnuuppbyggingu sem 
grundvallast á sjálfbærri nýtingu auðlinda okkar; afurða til lands og sjávar, hreinnar orku og 
náttúrunnar. Sama gildir um þann mannauð sem í þjóðinni býr.   

 

Greiðslu‐ og skuldavandi heimilanna: 
Hraða verður afgreiðslu nauðsynlegrar frumvarpa á Alþingi um greiðslu‐ og skuldavanda 
heimilanna og hefja þegar undirbúning að því að embætti Umboðsmanns skuldara geti sinnt 
þjónustu um allt land. Samráð verði milli aðila um að fylgjast með áhrifum þessara 
lagabreytinga og grípa strax til úrræða ef þau reynast ófullnægjandi. 

 

 
 



Vinnumarkaðsmál 
Mikilvægt er að byggja það úrbóta‐ og uppbyggingarstarf sem framundan er á þríhliða 
samstarfi aðila vinnumarkaðarins og stjórnvalda. Hraða þarf viðræðum aðila 
vinnumarkaðarins og félagsmálaráðherra á grundvelli samkomulags við stjórnvöld frá 
október 2009 og í tengslum við framlagningu frumvarps um Vinnumarkaðsstofnun. 

Lengja verður bótatímabil atvinnuleysistrygginga úr 3 árum í 4 ár í ljósi fjármálakreppunnar. 

Þrátt fyrir samdrátt hjá hinu opinbera þarf að efla þjónustu, vinnumiðlun og virkni 
atvinnuleitenda, einkum ungs fólks og þeirra sem hafa verið án atvinnu um langan tíma. 
Núverandi kerfi þykir ósveigjanlegt, úrræðalítið og lítt mannvænt.   Mikilvægt er að 
vinnumarkaðurinn axli meiri ábyrgð á bæði fjármögnun og framkvæmd 
atvinnuleysisbótakerfisins, þ.m.t. þjónustu við atvinnuleitendur.  Áhersla er lögð á að 
stéttarfélög geti tekið að sér skráningu, vinnumiðlun og þjónustu við félagsmenn sem eru í 
atvinnuleit. 

Mikilvægt er að efla og treysta starfsmenntun í atvinnulífinu sem mikilvægan lið í endurreisn 
og nýsköpun í atvinnulífinu og baráttunni við atvinnuleysið. 

 

Jöfnun lífeyrisréttinda: 
Samræma og jafna verður lífeyrisréttindi alls vinnandi fólks á Íslandi, án skerðingar fyrir 
almennt launafólk. Með því verði eytt þeirri mismunun sem viðgengist hefur þegar borin eru 
saman lífeyriskjör launafólks sem aðild á að lífeyrissjóðum á samningssviði ASÍ á almennum 
vinnumarkaði og hjá ríki og sveitarfélögum. 

 

Afkoma ríkissjóðs: 

Unnið verði að fjárlögum fyrir árið 2011 á grundvelli samkomulags um forgangsröðun í 
aðhaldi að útgjöldum ríkissjóðs, þar sem grunnþjónustu velferðakerfisins verði hlíft eins og 
kostur er.  

Náið samráð verði um mótun nýs skattkerfis sem taki gildi frá og með 1. janúar n.k., en 
samkvæmt ákvæðum Stöðugleikasáttmálans verði miðað við að skattbyrði einstaklinga aukist 
ekki frekar með nýjum ákvörðunum á árinu 2011.  

Settur verði á sérstakur skattur á fjármagnshreyfingar milli landa (svokallaður Tobin‐skattur) 
til þess að standa straum af kostnaði ríkissjóðs vegna fjármálakreppunnar, einkum vegna 
endurfjármögnunar bankanna og ábyrgða vegna innistæðutrygginga. 

 

Endurreisn á nýjum grunni – samfélagsleg ábyrgð og aukið siðferði 
Nefnd um samfélagslega ábyrgð hraði vinnu sinni og stefnt verði að því að setja skýrar 
viðmiðunarreglur um ábyrgð stjórnenda og siðferði í atvinnulífi og stjórnsýslu. 



Endurskoða verður lög um fjármálamarkaðinn, þar sem bæði verði gerðar meiri og skýrari 
kröfur til almennra innlánastofnana – og þeirra kjara sem þær bjóða – og lög um 
fjárfestingarstarfsemi banka verði hert m.t.t. veðhæfni eigna og áhættumats. 

Herða verður regluverk um fjármálamarkaðinn, m.a. um lágmarks fjárhagslega burði 
þátttakenda á fjármálamarkaði, takmarka óhóflegar lánveitingar og óeðlilega áhættutöku. 

Setja reglur og herða eftirlit með starfsemi vogunarsjóða og hlutabréfasjóða. Setja þarf skýrar 
reglur sem koma í veg fyrir hagsmunaárekstra og tryggja gegnsæi í ákvörðunum. 

Tryggja verður launafólki rétt til upplýsinga og áheyrnar í tengslum við allar yfirtökur. 

Settar verði skorður á umfang launagreiðslna til yfirstjórnenda á fjármálamarkaði og hætta 
bónusgreiðslum og kaupréttarsamningum til þeirra. 

Settar verði reglur sem koma í veg fyrir notkun skattaskjóla og skattaundanskota og herða 
reglur gegn peningaþvætti. 

 

Gengis‐, vaxta‐ og peningamál: 
Alvarleg pattstaða er komin upp í gengis‐, vaxta‐ og peningamálum þjóðarinnar en farsæl 
lausn á þeirri stöðu er ein af meginforsendum þess að koma aftur á jafnvægi í 
þjóðarbúskapnum.  Slík lausn þarf að verða til í samstilltu átaki stjórnvalda, Seðlabanka og 
aðila vinnumarkaðarins og í sátt við alþjóðasamfélagið.  

Móta verður skýra stefnu um næstu skref í gengis‐ og peningamálum þjóðarinnar, m.a. í ljósi 
viðræðna um aðild að ESB og upptöku evru.  Viðfangsefnið er að koma í veg fyrir að veikt 
gengi krónunnar leiði til viðvarandi verðbólgu. Þannig skapast forsendur fyrir því að hægt 
verði að lækka vexti hratt samhliða því að krónan þokist nær langtíma jafnvægi sínu.  

Kanna þarf möguleika á því að lífeyrissjóðir færi eignir sínar í ríkara mæli til Íslands gegn því 
að stjórnvöld komi til móts við erfiða tryggingafræðilega stöðu þeirra.  

Koma verður á auknu aðhaldi að verðhækkunum fyrirtækja og stofnana.  Kanna þarf hvort 
mögulegt sé að grípa til tímabundinna verðstöðvana. 

 


