
Fordæmalaust ofbeldi. 

Launafólk á Íslandi til hamingju með daginn okkar 1.maí. 

Báran, stéttarfélag harmar þá stöðu sem launafólk innan ASÍ hefur orðið vitni að 
vegna átaka innan hreyfingarinnar (ASÍ) þar sem ráðist hefur verið að starfsfólki 
hreyfingarinnar, forseta ASÍ og fleirum og vegið að grundvallarréttindum 
launafólks.  

Trúnaðarráð Bárunnar, fordæmir þá ósvífnu og óskiljanlegu ákvörðun 
Baráttulista stjórnar Eflingar að segja öllu starfsfólki á skrifstofu félagsins upp 
störfum. Slíkar aðgerðir hafa til þessa aðeins tíðkast í fyrirtækjarekstri og þá sem 
algjört neyðarúrræði ef hagræða hefur átt í rekstri. Ein af frumskyldum 
stéttarfélaga er að verja rétt fólks til vinnu og þeim ber skylda til að sýna gott 
fordæmi og stuðla þannig að því að réttindi vinnandi fólks séu ávallt sett ofar 
öðrum hagsmunum. Velferð starfsfólks á að vera í fyrsta sæti. 

Trúnaðarráð Bárunnar lýsir yfir stuðningi við forseta ASÍ, Drífu Snædal sem komið 
hefur starfsfólki Eflingar til varnar í þessu dæmalausa máli. Trúnaðarráð 
Bárunnar átelur jafnframt að hvorki Miðstjórn ASÍ né Starfsgreinasamband 
Íslands hafa séð ástæðu til að taka afstöðu með starfsfólki og grundvallargildum 
verkalýðshreyfingarinnar með því að fordæma skilyrðislaust framgöngu 
meirihluta stjórnar Eflingar. Þessi framganga gæti haft ófyrirsjáanlegar 
afleiðingar fyrir baráttu hreyfingarinnar fyrir betri kjörum. 

Trúnaðarráð Bárunnar vekur jafnframt athygli á að mikill meirihluti starfsfólks 
Eflingar sem nú missir vinnuna eru konur en það dregur úr trúverðugleika 
hreyfingarinnar í baráttunni fyrir jafnrétti og aukinni virðingu fyrir 
kvennastörfum almennt. 

Trúnaðarráð Bárunnar fordæmir það ofbeldi sem einkennt hefur umræðuna í 
kringum málefni Eflingar. Félagsfólk í verkalýðshreyfingunni á skýlausa kröfu til 
þess að forsvarsmenn hreyfingarinnar sýni háttsemi í orðavali og ráðist ekki á 
félaga sína  eða starfsfólk með yfirgangi og ósannindum. Hreyfingin og félagar 
hennar verðskulda meiri virðingu en umræðan undanfarna mánuði hefur borið 
vitni um. Ofbeldi á hvergi að þrífast og síst af öllu innan verkalýðshreyfingarinnar. 
Trúnaðarráð Bárunnar lýsir yfir fullum stuðningi við starfsfólkið. 

Trúnaðarráð Bárunnar hafnar útskýringum stjórnar Eflingar og telur einsýnt að 
ástæða uppsagnanna sé krafa um hollustu við formann og stefnu hans umfram 
kröfur um fagmennsku og þjónustu við félagsfólk. 



Trúnaðarráð Bárunnar furðar sig á framgöngu formanns SGS og VR/LÍV sem verja 

aðför meirihluta stjórnar Eflingar að starfsfólki og telur þá hafa brugðist trausti 

verkalýðshreyfingarinnar sem formenn tveggja stærstu landssambandanna 

innan ASÍ. Ennfremur hafa þeir brugðist þeim skyldum sínum að verja starfsfólki 

gegn ósvífinni aðför að réttindum þess. Stjórn Bárunnar telur einsýnt að ef 

verkalýðshreyfingin treystir sér ekki til að verja eigið starfsfólk þá verði erfitt að 

taka slaginn fyrir almenna félagsmenn vegna þess fordæmis sem þetta gefur 

atvinnurekendum.  

Kæru félagar 

Meginhlutverk stéttarfélaganna er að semja um kjarasamninga. Báran, 

stéttarfélag hefur nú fengið niðurstöður úr kjaramálakönnun félagsins. Það er 

ekki annað hægt en að fagna áhuga þeirra og ekki síst finna samhljóminn með 

forystu hreyfingarinnar. Það eru skýr skilaboð frá grasrótinni að halda áfram á 

þeirri braut sem við höfum verið á, að ná upp lægstu launum.  Meðal annars að 

afnema tekjutengingar á lífeyrisgreiðslur, auka aðgengi að fullorðinsfræðslu, 

tryggja lága vexti fyrir íbúðarhúsnæði og tryggja heilbrigðisþjónustu fyrir alla án 

íþyngjandi kostnaðar. Þetta samræmist þeirri stefnu sem Alþýðusamband Íslands 

hefur lagt áherslu á og sjáum við ekki ágreining meðal félagsmanna við stefnu og 

málflutning Drífu Snædal fyrir hönd ASÍ. 

Kæru félagar styrkur okkar er fjöldinn, fjölbreytileikinn, ólíkar áherslur og 

lýðræðislegt samtal án þess fordæmalausa ofbeldis sem hefur viðgengist. 

Fyrir hönd Bárunnar, stéttarfélags Selfossi 

Halldóra Sigr. Sveinsdóttir formaður. 

 


