
Samiðn - þing
Kallar fjórða iðnbyltingin á breytt skipulag verkalýðshreyfingarinnar?





Alþýðusamband 
Íslands

LÍV

43.027
félagar

í 4 félögum
og 7 deildum

Samiðn

7.550
félagar

í 6 félögum 
og 5 deildum

SSÍ

1.591
félagar

í 4 félögum
og 13 deildum

RSÍ

4.512
félagar

í 8 félögum

Bein aðild

8.220
félagar

í 7 félögum

SGS

68.076
félagar

í 19 félögum

Samtals 132.976 félagar í 5 landssamböndum og 7 félögum.
Innan ASÍ eru 48 félög

Virkir félagar á vinnumarkaði eru 119.995

VR: 37.241 Efling: 29.676 VM: 3.392

MATVÍS: 1.797

Grafía: 1.009



Skipulag launafólks á vinnumarkaði

ASÍ
47 félög

130.000 félagar

BHM
26 félög

14.000 félagar

KÍ
8 félög

10.500 félagar

BSRB
23 félög

22.000 félagar

Stéttarfélög 
utan bandalaga

ca. 40 félög
Hjúkrunarfræðingar

Læknar
Flugmenn
o.s.frv.



Skipulag

• Allir skipulagðir í stéttarfélög (næstum því) – 86% af vinnandi fólki

• 60% á vinnumarkaðnum eru félagsmenn í ASÍ

• 55% karlar og 45% konur innan ASÍ

• 12,4% eru af erlendum uppruna



Skipulag

• Lítil miðstýring í hreyfingunni

• Samningsumboðið hjá hverju félagi fyrir sig

• Mikil aðkoma almennra félagsmanna að:

– kröfugerðum

– aðgerðum

– samþykkt samninga

• Mikil staðarþekking og nánd við félagsmenn

• Mikill faglegur metnaður fyrir hönd félagsmanna



Hvers krefst fjórða iðnbyltingin

• Samband hugar og handar er klassískt

• Grunnþekking er alltaf nauðsyn

• Skólakerfið ekki hannað fyrir vinnumarkaðinn í dag og alveg

örugglega ekki fyrir framtíðina:

– Of mikil áhersla á háskólanám og fjölda gráða

– Of lítil áhersla á praktíska þekkingu

• Fagþekking ásamt tækniþekkingu verður grunnur framtíðarinnar



Hvers krefst hún af okkur

• Uppbygging hreyfingarinnar orðin úrelt:

– Gæta að grasrót, lýðræði og staðarþekkingu

– Grunneiningarnar nógu sterkar til að þjónusta félagsmenn

– Faglegt bakland í sínu félagi

• Framtíðin?:

– Stærri félög

– Byggjast á starfssviði en ekki menntun

– Miklu meiri áhersla á fræðslu og menntun

– Landshlutasambönd



Kallar fjórða iðnbyltingin á breytt skipulag hreyfingarinnar?

Já

TAKK FYRIR


