
„Fundarstjóri - góðir félagar. 

Nú er dagskrá fjórða ársfundar Alþýðusambands Íslands tæmd. Fundurinn hefur gengið vel fram og við 
höfum skilað góðu verki. Þá er ég ekki bara að tala um þennan fund, heldur einnig undirbúning hans, því 
við komum vel undirbúin til fundarins. 

  

Þau viðfangsefni sem voru undirbúin í starfsnefndum í aðdraganda fundarins voru þannig úr garði gerð að 
kynning og umræða í nefndum hefur verið skilvirk. Eðlilega hafa verið skiptar skoðanir um einstök atriði, 
en þannig er það í lýðræðislegri hreyfingu og þannig á það að vera.  

  

Við höfum á fundinum fjallað um atvinnu og byggðamál. Í umræðunni og þeirri ályktun sem fundurinn 
samþykkti eru skýr skilaboð til stjórnvalda og samtaka atvinnurekenda um að taka til endurskoðunar og 
endurmats þríhliða samstarf þessara aðila, með það að leiðarljósi að móta sameiginlega stefnu og sýn til 
framtíðar.  

  

Sú sýn á að ná til efnahagsmála, atvinnumála og félags- og velferðarmála. Þessi mál eigum við öll að skoða 
í samhengi og þau eiga að vera jafnsett. Með því móti tekst okkur að nýta þau tækifæri sem bíða okkar í 
náinni framtíð og jafnframt varist þeim hættum og ógnum sem af breyttu alþjóðlegu umhverfi stafa. 

  

Við hófum umræðu um “lífið í vinnunni” og þeirri tillögu sem lá fyrir fundinum var vísað til frekari 
umfjöllunar og úrvinnslu fram að næsta ársfundi. Ég vænti mikils af þeirri vinnu. 

  

Vegna þeirra aðstæðna sem hafa skapast í þjóðfélaginu frá því að gengið frá flestum kjarasamningum á 
almennum vinnumarkaði í vor, ákváðum við að fjalla um efnahags- og kjaramál á þessum fundi.   

  

Kynnt var ný spá Hagdeildar um þróun helstu hagstærða, þar sem fram kom að efnahagshorfur væru um 
margt góðar, en þó væru blikur á lofti. Lítið má útaf bera til þess að stöðugleikanum verði ekki ógnað.  

Ég ætla ekki að spá því að kjarasamningum verði sagt upp í árslok 2005 – en það er ekki langsótt – ef 
verðbólga þróast í samræmi við spána. Það skýtur jafnframt skökku við, að á sama tíma og hér er mikill 
hagvöxtur, þá er gríðarlegt atvinnuleysi. Atvinnuleysi er alltaf óþolandi – en þegar tekið er mið af öllum 
þeim  framkvæmdum sem í gangi eru og uppsveiflu í efnahagslífinu eiga allir að geta fengið störf við hæfi.  

  

Þetta er viðfangsefni sem við hljótum að setjast yfir með stjórnvöldum og atvinnurekendum og er í eðlilegu 
samhengi við það sem við höfum samþykkt í atvinnumálunum.  

  

Hagspáin sem var kynnt í gær er afrakstur mikillar vinnu og undirbúnings og við eigum von á að ný og 
uppfærð spá verði kynnt tvisvar á ári í framtíðinni og í hvert sinn verði lögð sérstök áhersla á eitt tiltekið 
viðfangsefni sem verði sett í brennidepil.  

  

  

Yfirskrift þessa fundar var - Sterkari saman. Okkur veitir ekkert af því að halda því til streitu í þeirri vinnu 
sem er framundan – ekki síst til að knýja á u m þær breytingar á stefnunni í atvinnumálum sem við höfum 
lagt áherslu á hér á þessum fundi. Þá er ég ekki síst að vísa til þess að við ætlumst til þess að stjórnvöld og 
atvinnurekendur svari kalli okkar um samstarf um mótun framtíðarsýnar – þar sem hagsmu nir allra verði 
teknir með í reikninginn og verði jafn réttháir.   



  

Íslenskt þjóðfélag hefur ráð á því. Það er  raunar rétt að snúa þessu við og segja að íslenskt samfélag hafi 
ekki ráð á að tryggja ekki að allir njóti hér sómasamlegra kjara og geti lifaði með reisn. Við berum öll 
sameiginlega ábyrgð á velferðinni – við berum sameiginlega ábyrgð hvert á öðru. Það er og á að vera 
grundvöllur alls okkar starfs. 

  

Félagar 

Ég vil nýta þetta tækifæri til að bjóða bókagerðarmenn aftur velkomna til starfa í Alþýðusambandinu. Það 
er gott að fá þá heim. 

  

Á þessum ársfundi höfum við kosið hluta af okkar forystusveit. Félagi Halldór Björnsson lætur nú af 
störfum í miðstjórn. Ég vil nota þetta tækifæri til að þakka þér félagi Halldór fyrir góð störf í þágu 
verkalýðshreyfingarinnar og íslenskrar alþýðu. Jafnframt þakka ég þér fyrir góð kynni – þó þetta sé engin 
kveðjustund.  

  

Blómvöndur 

  

Við skulum gefa félaga Halldóri gott klapp inn í framtíðina 

  

Ég vil óska nýjum miðstjórnarmanni, Pétri Sigurðssyni, til hamingju með kjör hans í miðstjórn og jafnframt 
þeim aðal og varamönnum í miðstjórn sem voru endurkjörnir á þessum fundi. Nýjum varamönnum í 
miðstjórn óska ég ennfremur til hamingju. Ég vænti mikils af samstarfi við þessa ágætu félaga.  

Ágústi Óskarssyni, sem nú lætur af starfi sem varamaður í miðstjórn þakka ég samstarfið . 

  

Síðan vil ég nota tækifærið til að þakka enn og aftur það traust sem þið hafið sýnt mér. 

  

Ég vil ítreka þá skoðun mína að við komum vel undirbúin frá þessum ársfundi undir verkefnin framundan 
og höfum gott vegarnesti frá fundinum í þá vinnu. 

  

Að lokum vil ég þakka fundarstjórum og riturum fyrir störf sín, sem hafa gengið fram af mikilli röggsemi 
eins og við var að búast. Gefum þeim klapp. 

  

Jafnframt vil ég þakka starfsfólki Alþýðusambandsins og öðrum þeim sem hafa tekið þátt í að gera 
framkvæmd fundarins jafn góða og hún hefur verið. Hún hefur verið með miklum ágætum.  

Ég vil biðja starfsfólkið að koma í salinn og gefa okkur kost á að þakka fyrir fyrir með lófaklappi. 

  

Félagar, 

Ég þakka ykkur fyrir samstarfið þessa tvo daga og óska öllum góðrar heimferðar. 

  

Fjórða ársfundi Alþýðusambandsins er slitið. 

 


