
sþ. 806. Tillaga til þingsályktunar [456. mál]
um styttingu vinnutímans.

Flm.: Svavar Gestsson, Geir Gunnarsson, Guðrún Helgadóttir,
Hjörleifur Guttormsson, Margrét Frímannsdóttir, Ragnar Arnalds,

Skúli Alexandersson, Steingrímur J. Sigfússon.

Alþingi ályktar að kjósa nefnd þingmanna sem ásamt aðilum vinnumarkaðarins vinni
að áætlun um raunverulega styttingu heildarvinnutíma þannig að vinnutími hér á landi verði
ekki lengri en 40 stundir á viku að jafnaði og verði þar með svipaður því sem gerist í
grannlöndum okkar og helstu viðskiptalöndum.

Í nefndarstarfinu verði gengið út frá þeirri forsendu að áætlunin um styttingu
heildarvinnutíma komi til framkvæmda sem hluti af kjarasamningum aðila vinnumarkað-
arins.

Greinargerð.
Ekki er vafi á því að vinnuþrældómurinn er eitt alvarlegasta þjóðfélagsvandamál á

Íslandi. Hér á landi vinnur fólk 50 stundir að jafnaði á viku meðan nágrannarnir krefjast 35
stunda vinnuviku. Í þessari tillögu er markið að sinni aðeins sett á 40 stunda raunverulegan
heildarvinnutíma á viku hjá fólki í fullri vinnu.

Ekki verður fram hjá því litið að atvinnuleysi er einhver alvarlegasti vandi grannlanda
okkar, vandi sem við hér á landi þekkjum í raun og veru ekki nema af afspurn. Hefur annað
veifið verið um að ræða staðbundið atvinnuleysi, en atvinnuleysi sem almennt þjóðfélagslegt
vandamál er óþekkt fyrirbæri hér á landi síðan á dögum Alþýðuflokks og Sjálfstæðisflokks í
ríkisstjórn á árunum 1968-1970 þegar þúsundir manna flýðu land.

Hér er flutt tillaga um að tekið verði á vandamálum vinnuþrælkunarinnar hér á landi.
Er gert ráð fyrir því að málið verði unnið í þessum áföngum:
1. Kosin þingmannanefnd sem ásamt aðilum vinnumarkaðarins geri áætlun um styttingu

vinnutímans þannig að almennur vinnutími fólks hér á landi verði ekki lengri en 40
stundir á viku að jafnaði í fullri vinnu.

2. Aðilar vinnumarkaðarins taki þessa áætlun inn í kjarasamninga sína sem gerðir verða
næst eftir að áætlunin er tilbúin.
Flutningsmönnum er ljóst að hér er um viðamikið verkefni að ræða sem getur tekið

nokkurn tíma að vinna. Þegar eru hafnar athuganir í þessa átt. Þingflokkur Alþýðubanda-
lagsins telur hins vegar að athugun á vegum ríkisstjórnar sé of takmörkuð og að eðlilegt sé
að allir flokkar þingsins fjalli um svo þýðingarmikið verkefni ásamt aðilum vinnumarkað-
arins.

Við gerð áætlunarinnar verður auðvitað að taka tillit til þess að fólk haldi sem mestum
hluta tekna sinna þrátt fyrir styttingu vinnutímans. Fyrir 10 árum var um að ræða víðtækt
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yfirvinnubann hér á landi sem stóð í nokkrar vikur. Þá kom í ljós að unnt er að halda tekjum
fólks óbreyttum í flestum fyrirtækjum með mun styttri vinnutíma - án útgjaldaauka fyrir
fyrirtækin þrátt fyrir verulega hækkun launa fyrir hverja unna vinnustund. Það er mark-
miðið sem verður að miða við.

Stytting heildarvinnutímans er lykillinn að félagslegum og menningarlegum framförum
á flestum sviðum:

Það er stærsti þátturinn í mótun fjölskyldustefnu.
Það er þýðingarmesta atriðið í því að byggja upp samfélag sem er betra við börnin.
Það er einn veigamesti þátturinn í því að stuðla að raunverulegu jafnrétti karla og

kvenna.
Það er úrslitaatriði í framþróun menningarsamfélags með víðtækari þátttöku almenn-

ings.
Áætlun um styttingu vinnutímans verður að fylgja átak til þess að skapa aðstæður fyrir

þroskandi og menningarlegar tómstundir.
Stytting vinnutímans er einnig liður í því að bæta atvinnulífið. Erlend atvinnufyrirtæki

byggjast einvörðungu á dagvinnu. Það er því þáttur í því að samræma samkeppnisskilyrði
atvinnuvega okkar andspænis innflutningi að stytta vinnutíma og að vinnutími hér sé
svipaður og í grannlöndum okkar.

Meginatriði stjórnmálaályktunar síðasta landsfundar Alþýðubandalagsins fjallaði um
styttingu vinnutímans. Í samræmi við þessa áherslu flokksins flytur þingflokkur Alþýðu-
bandalagsins þá tillögu sem hér liggur nú fyrir sem þingmál.

Fylgiskjal.

Stjórnmálaályktun 7. landsfundar Alþýðubandalagsins.

Vinnuþrældómur er ljótasti bletturinn á þjóðfélagi okkar.

Aðalverkefni.
Eitt stærsta verkefni flokksins og verkalýðshreyfingarinnar er að stuðla að raunhæfri

áætlun um markvissa styttingu vinnutímans á tilteknu árabili. Vinnuþrældómurinn er einn
ljótasti bletturinn á samfélagi okkar enda skera Íslendingar sig úr öðrum þróuðum
þjóðfélögum að þessu leyti. Fyrir liggur, eftir yfirvinnubannið fyrir 10 árum, að unnt er að
halda tekjum fólks óbreyttum í flestum fyrirtækjum með mun styttri vinnutíma.

Stytting vinnutímans er lykillinn að félagslegum og menningarlegum framförum á
flestum sviðum:
- Það er stærsti þátturinn í fjölskyldustefnu.
- Það er þýðingarmesta atriðið í því að byggja upp samfélag sem er betra við börnin.
- Það er veigamesti þátturinn í því að stuðla að raunverulegu jafnrétti kvenna og karla.
- Það er úrslitaatriði í framþróun menningarsamfélags með víðtækari þátttöku almenn-

ings.
Styttingu vinnutímans verður jafnframt að fylgja átak til þess að skapa aðstæður fyrir

þroskandi og menningarlegar tómstundir.
Stytting vinnutímans er einnig liður í því að bæta atvinnulífið. Erlend atvinnufyrirtæki

byggjast einvörðungu upp á dagvinnu. Það er því liður íþví að samræma samkeppnisskilyrði
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atvinnuvega okkar við innflutning að stytting vinnutímans hafi átt sér stað hér á landi þannig
að vinnutími hér sé svipaður og gerist í grannlöndum okkar.

Annað stórt verkefni er að tryggja öryggi og aðbúnað þeirra hópa sem mest þurfa á
velferðarþjónustu þjóðfélagsins að halda. Aldraðir, fatlaðir og einstæðir foreldrar eiga rétt á
mannsæmandi lífi. Lífeyriskerfið, húsnæðiskerfið, dagvistarþjónustu og aðra þætti velferðar-
kerfisins verður að gera þannig úr garði að allir þegnar þjóðfélagsins sitji við sama borð.

Stjórnmálaþróunin undanfarið.
Þegar kosningaúrslitin í vor lágu fyrir varð fljótt ljóst að íhaldsstjórnin mundi starfa

áfram annaðhvort með stuðningi Borgaraflakks eða Alþýðuflokks. Þessi íhaldsstjórn hefur
nú stigið sín fyrstu skref með árásum á kjör almennings og ber þar hæst álagningu
matarskatts. Ríkisstjórnin hefur haldið þannig á efnahagsmálum að verðbólga hefur vaxið
og raunvextir hafa aldrei verið hærri en þeir eru nú. Aðild Alþýðuflokksins að ríkisstjórninni
hefur ekki fært hana nær jafnaðarstefnu. Hún hefur hvergi sýnt lit á því, ekki í
byggðamálum, ekki í kjaramálum, ekki í skólamálum, ekki í menningarmálum, ekki í
skattamálum.

Þeir sem hafa rakað saman gróða í góðærinu eru ríkari nú en nokkru sinni fyrr og þeir fá
að hafa auð sinn í friði fyrir ríkisstjórninni sem hefur enn enga tilburði uppi til þess að
skattleggja fyrirtækin né stóreignirnar. Eina framlag þeirra í skattamálum er matarskatt-
urinn.
Í atvinnumálum hefur ríkisstjórnin lagt fram frumvarp á Alþingi sem gengur út á það að

samþykki iðnaðarráðherra nægi til að opna fyrir erlendum fyrirtækjum. Þá væri unnt að
reisa hér álver að meiri hluta í eigu útlendinga án þess að málið væri einu sinni borið undir
Alþingi. Þetta er fráleit og háskaleg stefna og getur með öðru orðið til þess að veikja
forsendur hins efnahagslega sjálfstæðis þjóðarinnar. Hér hafa oft farið fram deilur um
þátttöku erlends fjármagns í íslensku atvinnulífi. Nú á bersýnilega að leiða erlent fjármagn
til öndvegis því að eina tillagan, sem ríkisstjórnin hefur lagt fram í atvinnumálum frá því
Alþingi kom saman, opnar þannig fyrir eignaraðild útlendinga.

Alþýðubandalagið lýsir fullri andstöðu við þessa stefnu ríkisstjórnarinnar. Fátt er nú
mikilvægara í sviptingum hins alþjóðlega auðmagns en að standa traustan vörð um sjálfstæði
þjóðarinnar og skýlaust forræði "íslendinga sjálfra í öllum atvinnurekstri er algert úrslita-
atriði sem Alþýðubandalagið mun aldrei hvika frá.

Verkefni hér og nú.
Alþýðubandalagið telur að eftirfarandi verkefni séu meginatriði íslenskra stjórnmála:

1. Að afnema matarskattinn en leggja í staðinn skatta á stóreignir , auðfyrirtæki og
vaxtagróða, jafnframt því sem grípa verður til ráðstafana strax til þess að uppræta
skattsvik.

2. Að ógilda tafarlaust ákvörðun ríkisstjórnarinnar um að skera niður framlög til
menningarmála eins og Þjóðarbókhlöðu, tónlistarskóla, byggða- og minjasafna og
félags- og íþróttamannvirkja, jafnframt hlyti flokkurinn að beita sér fyrir því að
tvöfalda framlög til menningarmála og listsköpunar.

3. Að stuðla að eflingu nýrra atvinnugreina og að framþróun hefðbundinna atvinnuvega
þjóðarinnar, m.a. með framlögum úr ríkissjóði til upplýsingatækni og annarra
þróunargreina þar sem alls staðar verði lögð sérstök áhersla á rannsóknar- og þróunar-
starfsemi því þekkingin er afl okkar og forsenda betri lífskjara á komandi árum.

4. Að efla framhaldsmenntun og æðri menntun og að setja heildarlöggjöf um fullorðinsf-
ræðslu sem skapi hverjum manni tækifæri til viðbótarmenntunar og endurmenntunar
hvenær sem er á ævinni. Jafnframt er nauðsyn á því að auka verulega framlög til full-
orðinsfræðslu og til framhaldsmenntunar.

3



5. Að auka framlög til barnaheimila með framkvæmd áætlunar til nokkurra ára sem
miðar við að öll börn eigi kost á góðum barnaheimilum. Jafnframt ber að bæta allt
skólastarf þannig að skólarnir búi börnunum þroskavænleg alhliða uppeldisskilyrði.
Við viljum skapa þjóðfélag sem stendur með börnunum og þroska þeirra.

6. Að hrinda í framkvæmd nýrri byggðastefnu sem byggist á þeirri grundvallarforsendu
að fólkið í byggðarlögunum fái sjálft að ráðstafa stærri hluta verðmætanna en það gerir
nú og að aðstaða allra íbúa þjóðfélagsins sé sem jöfnust án tillits til búsetu.

7. Að leggja áherslu á öfluga umhverfisvernd með nauðsynlegum breytingum á
stjórnkerfi, öflugu rannsóknarstarfi, gróðurvernd og baráttu gegn mengun.

8. Að byggja upp húsnæðiskerfi sem miðar við það grundvallaratriði að enginn þurfi að
verja meiru en fimmtungi dagvinnutekna sinna til að tryggja sér húsnæði. Þetta verður
því aðeins gert að ríkisvaldið þori að lögbinda þátttöku bankanna í húsnæðiskerfinu og
með stórfelldri eflingu félagslega íbúðakerfisins. Ríkisstjórnin verður að standa við þau
fyrirheit gagnvart húsbyggjendum sem gefin voru þegar nýju húsnæðislögin voru sett,
en þar vantar hundruð milljóna upp á að ríkissjóður standi við þau framlög sem hann á
að leggja fram samkvæmt upphaflega samningnum. Óhjákvæmilegt er jafnframt að
setja skýrar og afdráttarlausar reglur sem loka leiðum fyrir stóreignamenn til þess að
hirða lán úr húsnæðiskerfinu.

9. Að stöðva það gegndarlausa fjármagnsokur sem hér ríkir og er í þeim mæli að
einsdæmi er meðal siðaðra þjóða. Þetta siðleysi er einn hornsteinn núverandi
ríkisstjórnar, enda ein meginorsök verðbólgu. Það er hrein ósvífni að verðtryggja
peninga að fullu og meira en það á sama tíma og laun eru óverðtryggð.

10. Að treysta heilbrigðisþjónustuna, margfalda framlög til forvarnarstarfa og fræðslu og
að taka tannlækningar inn í tryggingakerfið strax.

ll. Að endurskoða allt almannatryggingakerfið og setja nútímaleg lög um félagslega
þjónustu þar sem ölmusuhugarfarinu er útrýmt en við tekur lögbundið kerfi þar sem
byggt er á þeim sjálfsögðu mannréttindum að hver og einn fái að ganga uppréttur, að
enginn sé fátækur, að allir geti notið þeirra möguleika sem samfélagið hefur upp á að
bjóða. Jafnframt verður að endurmeta allt réttindakerfi fatlaðra og tryggja þeim jafn-
rétti á við aðra íbúa samfélagsins á sem flestum sviðum.

12. Að vinna að raunverulegri styttingu vinnutímans með áætlun stjórnvalda og verkalýðs-
hreyfingar til nokkurra ára eins og áður er getið um í þessari ályktun.

13. Að marka nýja og sjálfstæða utanríkisstefnu sem er samboðin Íslendingum sem
fullvalda og friðelskandi þjóð. Þessi stefna þarf að hagnýta þá fersku vinda sjálfstæðrar
friðarbaráttu sem nú blása í alþjóðamálum. Brýnasta og nærtækasta verkefnið er enn
sem fyrr að koma Íslandi út úr hernaðarbandalaginu og hernum úr landi. Jafnframt
eiga Íslendingar að beita sér af alefli í þágu afvopnunar og slökunar ekki síst með virkri
og jákvæðri þátttöku í undirbúningi að stofnun kjarnorkuvopnalauss svæðis á Norður-
löndum. Einnig þarf að standa vel á verði gegn þeirri hættu að fækkun kjarnorkuvopna
á landi leiði til fjölgunar þeirra á höfunum í kringum okkur. Með slíkum aðgerðum
gætum við stuðlað að friðvænlegri heimi og um leið tryggt sjálfstæði lands og öryggi
þjóðar.

Hvað er fram undan?
Það er tekist á í íslensku þjóðfélagi um grundvallarviðhorf.
Það eru átök á milli frjálshyggjunnar sem vill láta gróðasóknina óhefta ráða örlögum

manna og viðhorfa félagshyggjufólks sem vill setja manninn í öndvegi. Jöfnuður, réttlæti og
gagnkvæm ábyrgð eru lykilorðin í framtíðarstefnumörkun Alþýðubandalagsins. Ný framtíð-
arsýn þar sem einstaklingsfrelsið er sett ofar öllu, ekki sem réttur hins sterka til að troða á
öðrum, heldur sem réttur hvers einstaklings til mannsæmandi lífs og lýðræðislegrar
ákvörðunar jafnt um nánasta umhverfi sitt og hin stóru mál þjóðfélagsins.
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Fram undan er hörð pólitísk og fagleg barátta. Deilurnar um skiptingu þjóðarteknanna
munu harðna á komandi missirum og mánuðum. Reynslan sýnir að aðeins sterkt
Alþýðubandalag getur komið í veg fyrir íhaldsstjórn hér á landi. Á næstu mánuðum þarf að
herða baráttuna af öllu afli, bæði flokks og samtaka launafólks, til þess að knýja hið fyrsta á
um breytingar á skiptahlutföllunum í þjóðfélaginu. Jafnframt þarf að hefja undirbúning
næstu kosninga svo að Alþýðubandalagið megi heimta afl sitt til sóknar og varnar í þágu
íslenskra launamanna og íslensks sjálfstæðis.
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