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- Endurhlaðast allt að 50% hraðar (Carbon Boost)
- Nýjar og endurbættar blýgrindur (3DX)
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Baráttudagur verkalýðsins:

„Halló, er ekki eitthvað
ójafnvægi hérna?“
- Aukin misskipting, bls. 4
- Komið að mörkum, bls. 6
- Vöggukvæðið á enn við, bls. 8
- Sömu tækifæri, bls. 12

Frábær gjöf fyrir
dömur á öllum aldri

- Öfundarverkföll?, bls 16
Fáanleg í 12 litum

Verð kr. 3390
Barnastærð f. 3-9 ára kr. 3190

Helstu útsölustaðir í Reykjavík
Allar sundlaugar, Lyf og heilsa; JL húsi,
Kringlu og Austurveri, Minja, Snyrtivörubúðin Glæsibæ, Mistý, Lyfjaver,
Reykjavíkur Apótek, Árbæjarapótek,
Urðarapótek, Balletbúðin Arena.
Netverslanir Aha.is, Heimkaup,
Krabbameinsfélagið og Netsöfnun.
Nánar um sölustaði á facebook

RISA

HEFST Í

LAGER DAG
SALA
AÐEINS Í NOKKRA
DAGA!

Leggur grunn að góðum degi

– fyrir lifandi heimili –

Leggur grunn að góðum degi

%
25-70

AFSLÁTTUR

OPNUNARTÍMI
LAU. 11 00–17 00
SUN. 13 00–17 00
MÁN.–FÖS. 12 00–18 00

BÍLDSHÖFÐA 9
– fyrir lifandi heimili –
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Aðgengi fatlaðra í Bíó Paradís:

Fyrirtæki hverfa af Seltjarnarnesi:

Hálftími í næstu þjónustu

G

uðmundur Ari Sigurjónsson, bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar á Seltjarnarnesi, lýsir
áhyggjum af minnkandi þjónustu
á Nesinu. Hann bendir á í bókun á
fundir bæjarstjórnar nú í vikunni
að undanfarin ár hafi flest fyrirtæki
og verslanir flutt burtu. Hann nefnir
Bónus, Landsbankann, Hlöllabáta,
Wilsons, Nesdekk, 10-11, Málningarbúðina á Austurströnd sem
og sjoppuna við sömu götu, og
fleira. „Það nýjasta er Íslandsbanki
sem flytur út á Granda núna á vormánuðum en Grandinn hefur hægt
og rólega verið að þróast út í helsta
þjónustusvæði Seltjarnarness,“ segir
Guðmundur.
Hann segir að líklega taki það íbúa
á Seltjarnarnesi um eða yfir hálftíma

að taka strætó í lágvöruverðsverslun
eða bankann og miðar þar við leiðartöflu Strætó bs.
„Þetta er auðvitað eitthvað sem
við eigum ekki að sætta okkur
við enda veikir núverandi ástand
samkeppnisstöðu sveitarfélagsins
hjá því unga fólki sem nú elst upp
og er meðvitaðra um að nýta sér
aðra samgöngumáta en einkabílinn.
Þetta fyrirkomulag kemur einnig
sérstaklega illa út fyrir þá hópa sem
ekki hafa mikið á milli handana til
að reka einkabíl og því ekki aðeins
risa samgöngumál heldur einnig félagslegt,“ segir Guðmundur sem um
leið skorar á fulltrúa Seltjarnarness í
stjórn Strætó að taka málið upp þar
í því skyni að bæta grunnþjónustu
við íbúa Seltjarnarness.

Safna fé til að bæta aðstöðu

S

öfnun er hafin á síðu Karolinafund sem hefur það markmið
að bæta aðgengi fólks í hjólastólum að Bíó Paradís. Þetta kemur
fram í fréttatilkynningu. Söfnunin
felst í sölu aðgöngumiða og korta á
sýningar Bíó Paradísar og er hægt
að velja um marga möguleika til að
styrkja málefnið, allt frá því að kaupa
miða fyrir tvo á eina sýningu upp í tíu
ára árskort í Bíó Paradís.
Aðgengismál í bíóinu hafa töluvert
verið gagnrýnd upp á síðkastið.
Í tilkynningunni segir að Bíó Pardís
hafi unnið með Ferilnefnd fatlaðra
hjá Reykjavíkurborg að greiningu og

Samstæða borgarinnar í plús en A-hlutinn í mínus:

Launakostnaði og lífeyri kennt um

D
Safnaðu litlum listaverkum

30. apríl gaf Íslandspóstur út þrjú frímerki og eina smáörk
til að minnast stórafmæla. Íslenski fáninn 100 ára,
kosningaréttur íslenskra kvenna 100 ára og Hið íslenska
biblíufélag 200 ára. Einnig kemur út frímerki í tilefni
Smáþjóðaleikanna 2015 auk Evrópufrímerkja, en þema
þeirra eru gömul íslensk leikföng.

tillögum að úrbótum og sé áætlaður
kostnaður við fyrsta áfanga rúmar
6,5 milljónir króna. „Verkefnið er
mun stærra en húsið ræður við með
rekstrinum og var því ákveðið að
hefja söfnunina. Öllum ágóða verður
varið í að setja inn lyftur og koma
fyrir salerni sem er aðgengilegt fólki í
hjólastólum,“ segir þar einnig, en jafnframt er bent á að Bíó Paradís sé eina
listræna kvikmyndamenningarhús
landsins og þess utan eina bíóið sem
eftir er í miðbæ Reykjavíkur. Sjálfseignarstofnunin Heimili kvikmyndanna rekur bíóið, en reksturinn er ekki
í hagnaðarskyni.

agur B. Eggertsson, borgarstjóri, segir að kjarasamingar
hafi reynst borginni dýrir, en
borgarsjóður var rekinn með tæplega
þriggja milljarða króna halla í fyrra.
Þetta kemur fram í tilkynningu um
rekstrarniðurstöðu samstæðu Reykjavíkurborgar í fyrra.
Borgarsjóður, A-hluti samstæðunnar, var rekinn með 2,8 milljarða
króna halla. „Helstu ástæður þess
skýrast af ytra umhverfi. Launakostnaður jókst um tæpan milljarð á
árinu, gjaldfærsla vegna lífeyrisskuldbindinga fór rúmlega milljarð fram
úr áætlun og reiknað var með meiri

tekjum af sölu á byggingarétti sem
varð rúmum milljarði lægri en áætlað
var,“ segir í tilkynningu borgarinnar.
Á heildina litið var samstæðan öll,
A- og B- hluti, rekin með ríflega 11
milljóna króna afgangi. Það er raunum
þremur milljörðum króna umfram
áætlanir og skýrist einkum af lækkandi vaxtagjöldum OR því skuldir hafa
lækkað, og hærra eignaverðs félagsbústaða, segir í tilkynningunni.
Þar segir einnig að skuldsetningarhlutfall borgarinnar sé 104
prósent en lögboðið viðmið um fjármál sveitarfélaga er 150 prósent. Séu
skuldir OR taldar með sé skuldahlut-

fallið hins vegar 216 prósent, en hafi
þó lækkað úr 327 prósentum árið
2010.
Dagur B. Eggertsson borgarstjóri
segir í tilkynningunni að ýmislegt sé
jákvætt í ársreikningi en um leið þurfi
að vakta reksturinn þótt borgarsjóður
standi vel. „Kjarasamningarnir voru
dýrir og það sést í bókum borgarinnar.
Það eru ýmis teikn á lofti í ytra umhverfinu sem við þurfum að vera á
varðbergi gagnvart. Á heildina litið
gengur reksturinn þó vel, skuldir eru
að lækka, tekjur að aukast og þjónustan sömuleiðis, “ er haft eftir honum
þar.

Einkavæðing og innlimum Iðnskólans í Tækniskólann:

Ákveðið fyrir löngu?

Grótta fær
nýtt gólf

S

Fyrstadagsumslög fást á helstu pósthúsum.
Einnig er hægt að panta þau hjá
Frímerkjasölunni. Sími: 580 1050.
Netfang: stamps@stamps.is
Heimasíða: www.stamps.is
facebook.com/icelandicstamps

Það er alltaf gaman í Gaflaraleikhúsinu
Gunni og Felix í drepfyndnum fjölskyldufarsa

Síðasta sýning
á leikárinu
Sunnudagur 3 maí
kl 13.00

Tryggið
ykkur miða
565 5900
midi.is

"Leikhúsgaldrar og töfrabrögð eru nýtt
með frábærum hætti í sýningunni..." Mbl

eltjarnarnesbær veitti á dögunum
fimleikadeild Gróttu styrk til að
endurnýja gólf deildarinnar í
fimleikasalnum í íþóttamiðstöðinni og
einnig til að kaupa ný hópfimleikaáhöld. Þetta mun nýtast til æfinga fyrir
alla aldurshópa, ekki síst þá yngstu
segir í frétt frá Seltjarnarnesbæ. Gamla
gólfið var mikið slitið eftir áralanga
notkun. Hundruð ungmenna stunda
fimleika hjá Gróttu og kemur hátt hlutfall þeirra úr Reykjavík og víðar að.

Á

kvörðun um yfirtöku Tækniskólans á Iðnskólanum í
Hafnarfirði virðist eiga sér
mun lengri aðdraganda en yfirlýsingar Menntamálaráðuneytisins gefa til
kynna. Svo virðist sem hafist hafi verið
handa við undirbúning einkavæðingarinnar í menntamálaráðuneyti
Illuga Gunnarssonar snemma árs 2014.
Fullyrt er að í febrúar á þessu ári hafi
stjórn Tækniskólans óskað eftir fund
með ráðherra um málið. Þar hafi komið
fram hugmynd um að sameina skólana
tvo sem nú er staðreynd. Allt þetta hafi
gengið hratt fyrir sig. Verkefnahópur
var skipaður 18. mars og gert að skila
skýrslu 21. apríl. Menntamálaráðherra
á þá að hafa tekið ákvörðun þá þegar
en tilkynnt var um ákvörðunina með
formlegum hætti á vef Menntamálaráðuneytis á þriðjudag. Þá var búið að
fjalla um málið í fjölmiðlum.

Ákvörðun verði
endurskoðuð

Bæjarstjórn Hafnarfjarðar hefur
kallað eftir því að ráðherra endurskoði ákvörðun um sameiningu
Iðnskólans við Tækniskólans. Hún
samþykkti jafnframt á fundi á
miðvikudag að kalla eftir skýrum
svörum frá ráðherra um ýmis atriði
sem málið varðar og hefur bæjarstjóri þegar óskað eftir fundi með
ráðherra vegna stöðunnar.
Ekki þarf sérstaka lagaheimild til að
einkavæða einstaka framhaldsskóla.
Ítarlega er fjallað um málið í
úttekt Atla Þórs Fanndal
blaðamanns. Sjá bls. 10-11.

Leiðrétt

Í

umfjöllun
um
úrskurð
kærunefndar útboðsmála gegn
Sorpu, í síðasta tölublaði 25. apríl
2015, var ranglega farið með nafn
Íslenska gámafélagsins ehf. á einum
stað. Í umfjölluninni segir: „Sorpa
var dæmd til að greiða Gámaþjónustunni og Metanorku ehf. eina milljón
króna vegna málskostnaðar og hvatt
til að uppbyggingin fari í útboð.“ Hið
rétta er að Sorpa var dæmd til að
greiða Íslenska gámafélaginu, eiganda
Metanorku ehf. milljón. Gámaþjónustan ehf. er ekki aðili málsins. Beðist
er velvirðingar á mistökunum.

Dagur B. Eggertsson borgarstjóri og Þórunn Sveinsbjörnsdóttir, formaður
félags eldri borgara undirrituðu á dögunum viljayfirlýsingu um að úthlutað
verði lóð til Félags eldri borgara með byggingarrétti fyrir fjölbýlishús með allt
að 50 íbúðum fyrir eldri borgara við Árskóga nr. 1-3 í Suður Mjódd.

Viltu vinna íbúð?
6 íbúðavinningar á happdrættisárinu
að verðmæti 30 milljónir hver!

Drögum út 51 þúsund vinninga á árinu.
Heildarverðmæti vinninga er rúmur milljarður.

DAS-hú
sið
1

- Sex 30 milljóna króna vinningar á tvöfaldan miða
eða 15 milljónir króna á einfaldan miða

Miðaverð 1.500 kr. á mánuði fyrir einfaldan miða
og 3.000 kr. fyrir tvöfaldan miða.

ÍSLENSKA SIA.IS DAS 73611 04/15

Kauptu miða á www.das.is
eða í síma 561 7757.
Fylgstu með okkur á Facebook

dregið í hverri viku

rðabæ
í Ga
di

Nýtt happdrættisár framundan með
enn glæsilegri skattfrjálsum vinningum

alvinningur Reyn
ð
A
ilun
197
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Ummæli með erindi:

LEIÐARI

G

Grýlukvæði,
taka 300

rýla er steindauð og Leppalúði líka. Þetta sögðu Hrekkjusvínin á
sinni frábæru hljómplötu Lögum unga fólksins. En um leið bentu
þau á að Grýla lifði góðu lífi í barnabókunum, og líka leiðurum
blaða. „Til að hræða fólk frá hærri og meiri kaupkröfum.“ Þessi sýn á Grýlu
kom fyrir almenningssjónir árið 1977. Þessi Grýla var ekki ný þá og það er
hún ekki núna heldur.
Við heyrum hana garga í búningi ráðherra, Samtaka atvinnulífsins og jafnvel Seðlabankans sem segja hér allt fara í bál og brand, verði fólki greidd
mannsæmandi laun fyrir vinnu sína. (Þó heyrðist á dögunum ákveðin rödd í
einum leiðara um að auðvitað ætti að greiða fólki mannsæmandi laun. Annað
kemur enda ekki til greina. Sá leiðari var ekki í Mogganum.)
Fyrrverandi fréttastjóri fréttastofu Útvarpsins, sem byrjaði að skrifa fréttir
fyrir Surtseyjargos, segir í grein sem birtist í Fréttablaðinu í gær: „Ég man ekki
eftir því hér áður fyrr að Seðlabankinn beinlínis gæfi forskrift að væntanlegum
kjarasamningum.“ Þar var vísað til þess að aðalhagfræðingur Seðlabankans
birti fyrir viku spekúlasjónir sínar um hugsanlega verðbólgu og vaxtahækkanir, út frá forsendum um margra tuga prósenta launahækkanir yfir svo til
allan vinnumarkaðinn.
En nú skulum við aðeins staldra við og spyrja: Hvers virði er samfélag þar
sem fólk getur ekki lifað mannsæmandi lífi? Hvers virði eru þau fyrirtæki
sem ekki geta greitt starfsfólki sínu mannsæmandi laun?
Þar hlýtur útgangspunkturinn að vera. Ekki í hræðsluáróðri um að verja
ímyndaðan stöðugleika sem virðist ganga út á að halda hópi fólks í gíslingu
lágra launa, yfirvinnuvítahrings og kvíða um að ná endum saman um mánaðamót.
Verkfallsaðgerðir BHM undanfarið og Starfsgreinasambandsins í gær sýna
svo ekki verður um villst, að það eru fleiri stéttir en læknar sem eru ómissandi
fyrir samfélagið og allt gangverk okkar daglega lífs; hvort sem við eigum erindi
á sjúkrahús, við fasteignasala eða í matvöruverslun.
Og ef marka má efsta lagið í samfélaginu þá skortir ekki féð. Spyrjið hluthafa
HB Granda. Eða stjórn Samtaka atvinnulífsins þar sem mánaðarsporslurnar
eru mældar í árslaunum venjulegs fólks. Spyrjið framkvæmdastjóra KEA
sem fékk fimm milljóna króna launahækkun í fyrra. Ekki hafa þau áhyggjur
af verðbólgu.
Viðbrögð stjórnvalda við sanngjörnum kröfum eiga að felast í að leita leiða
til að meta fólk og störf þess að verðleikum. Ekki að verja misskiptingu og
óréttlæti. Hlutverk stjórnvalda er hið gagnstæða: Að verja jöfnuð og beita
sér fyrir réttlæti. Ef stjórnvöld valda ekki því grundvallahlutverki, þá er alltaf
hægt að skipta.
Sjáumst í göngunni!
Ingimar Karl Helgason

Sameinumst um
félagslegt réttlæti

N

ú stefnir í harðari kjaradeilur
en áratugum saman. Margar
ástæður eru fyrir þessu. HB
Grandi gaf tóninn með því að gefa
verkakonum íspinna á sama tíma og
eigendum voru greiddir milljarðar í
arð og sjórnarlaun hækkuð. Hér er
því deilt um eðlilega skiptingu á góðri
afkomu fyrirtækja milli launafólks og
eigenda. Allir sjá að það er með öllu
óeðlilegt að fyrirtæki sem skila góðum
hagnaði komist upp með að greiða
laun sem ekki nægja til framfærslu.

Héldu stjórnendur að þeir kæmust
upp með að greiða of lág laun með
því að höfða til ábyrgðarkenndar
launafólks?
Aukin misskipting
Í öðru lagi er vaxandi óánægja með
aukna misskiptingu. Ríkisstjórnin
hefur sett olíu á eldinn með aðgerðum
sínum: Hækkun á matarskatti, lækkun
á veiðigjaldi og afnámi auðlegðarskatts, meðan ekki er hægt að koma
til móts við leigjendur og barnafjöl-

„Hvað gengur ríkisstjórninni eiginlega
til? Hvers eiga launþegar að gjalda? Er
ekki nóg að þessir launþegar búi við ein
verstu kjör sem þekkjast í nágrannalöndunum, þ.e. mjög lág grunnlaun og
allt of mikið yfirvinnuböl? Þarf einnig
að sliga launþegana með því óöryggi og
óvissu sem þessi framgangsmáti ríkisstjórnarinnar hefur valdið? Það liggur
við byltingarástandi í þjóðfélaginu nú

þegar allir
eru sammála
um að ytri
aðstæður séu
með skásta
móti í langan
tíma þrátt
fyrir ríkisstjórnina.“
- Guðný Guðbjörnsdóttir, þingkona
Kvennalistans á Alþingi í maí 1996.

HÉÐAN OG ÞAÐAN …
Stórlax?

Illugi Gunnarsson, mennta- og
menningarmálaráðherra, reyndi að
afla sér samúðar almennings með
því að vera einlægur í viðtali við
Rúv þegar hann talaði um samskipti
sín við Orku Energy, óvænt á sunnudagsmorgni. Íbúð sína hefði hann
selt stjórnarformanni fyrirtækisins
og leigt síðan – líka meðan hann
gekk erinda fyrirtækisins sem ráðherra í ríkisstjórn Íslands, en áður
verið ráðgjafi. Þá hafði fréttastofa
Stundarinnar í vinnslu frétt sem
virðist fara nær um þau samskipti
en hinn einlægi ráðherra skýrði fyrir
hlustendum Ríkistúvarpsins
og hefur síðar upplýst um
laxveiðina sem þeir voru
í saman, leigjandi og
leigusali, dýrustu
dagana
í Vatnsdalsá í
fyrra.

skyldur. Höfuðstólslækkunin kom
mörgum til góða, en óumdeilt er að
þeir tekjuhærri komu betur út en
þeir tekjulægri. Heilbrigðismálum er
haldið í fjárhagslegri spennitreyju og
endurteknum verkföllum á meðan
markrílinn er afhentur útvöldum.
Bráðavandi í húsnæðismálum er af
ríkissjórninni álitinn sérmál eins
ráðherra, meðan forsætisráðherra
dreymir stórmennskudrauma um
byggingar eftir gömlum teikningum.
Það þarf ekki að koma á óvart að
einungis 5% landsmanna telja forsætis- og fjármálaráðherra í tengslum
við almenning.
Í þriðja lagi telja margir að þeir eigi
inni leiðréttingu á launum eftir erfið
ár og niðurskurð. Þetta á sérstaklega
við um ríkisstarfsmenn sem setið hafa
eftir í launakjörum. Þessum kröfum
þarf að mæta af sanngirni og sveigjanleika, meðal annars með auknu fé
til stofnanasamninga hjá ríkinu og
sérstökum framlögum til fjársveltra
stofnana.
Traustið horfið
Ekki bætir úr skák að traust aðila
vinnumarkaðarins á ríkisstjórninni er

Graflax?

Hanna Birna Kristjánsdóttir kom
í viðtöl á Rúv og Stöð 2 í vikunni í
tilefni af því að setjast aftur á þing
eftir langa dvöl í pækli biðlauna. Í
viðtali við Stöð 2 sagði hún að sími
sinn og tölva hefðu verið rannsökuð
í lekamálinu. Kjarninn bendir á það
í frétt að þetta sé ekki í samræmi
við raunveruleikann. Tölva og sími
innanríkisráðherra hafi einmitt ekki
verið rannsökuð. Ekki hefur frést af
því að athugasemdir hafi verið gerðar
við þessa frásögn Kjarnans eða að
ráðherrann fyrrverandi hafi leiðrétt
ummæli sín. Ekki hefur heldur frést af
viðbrögðum úr þingflokki Sjálfstæðisflokksins eða samstarfsflokksins,
en þar eru menn þó orðnir ýmsu
vanir úr þessari átt.

Höfundur er
Sigríður Ingibjörg Ingadóttir,
þingkona Samfylkingarinnar

horfið. Ráðherrar standa ekki við orð
sín, tala út og suður og í fjárlögum var
réttindum launafólks breytt einhliða án
þess að tala við verkalýðshreyfinguna.
Samtök atvinnurekenda og ríkisstjórnarinnar vilja setja ábyrgðina á
efnahagsmálum þjóðarinnar á herðar
launafólks. Svo er ekki, hún er á verksviði ríkisstjórnarinnar. Kröfurnar
um að menntun verði metin til launa
og 300.000 króna lágmarkslaun eru
sanngjarnar og við í Samfylkingunni
styðjum þær heilshugar.
Sýnum samtakamátt okkar 1. maí.
Sjáumst í göngunni!
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Ekkert fannst

Ráðning á nýjum óperustjóra vekur athygli.
Ekki vegna skorts á
reynslu eða mannkostum Steinunnar
Birnu Ragnarsdóttur,
sem ráðin var, heldur vegna þess að
stjórn Íslensku óperunnar, með borgarfulltrúa í forystu, ræddi við engan
umsækjanda annan. Öðru var vísað
í hendur Capacent sem ætla má að
hljóti að búa yfir stórkostlegri sérfræðiþekkingu á rekstri og innviðum
óperunnar auk þess að búa sjálft yfir
skýrri framtíðarsýn fyrir Íslensku
óperuna. Á vefsíðu Capacent er
sannarlega talað um sérfræðinga, en
þar finnst ekkert þegar spurt er um
óperur.

Þægileg
einkavæðing

Þau tíðindi bárust að varla hafði
Landsbankinn, sem er í eigu almennings, látið frá sér hlut í Borgun undir
borðið, en að nýir eigendur tóku við
ríflegum skerfi af 800 milljóna króna
arðgreiðslu. Þetta mun vera fyrsta
arðgreiðslan frá 2007. Það gefur til
kynna í hvaða heimi sumt kaupsýslufólk telur sig vera þessi misserin. Ekki
er fyrir að fara skilningi á kröfum
launafólks, hvorki hjá auðmönnum
hins opinbera né annars staðar.

Forgangsmál
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Það vakti athygli
þegar innanríkisráðherrann Ólöf
Nordal,
ásamt
ráðuneytisstjóranum Ragnhildi Hjaltadóttur, skrifaði undir bréf til borgaryfirvalda um
að framkvæmdir á svæði Valsmanna
þar sem þær voru sagðar ganga gegn
lögum og reglugerðum. Ekki verður
séð að ráðherra ætli að fylgja þessu
eftir, því enn er framkvæmt. Í öðru
lagi. Leyfi til framkvæmda hefur legið
fyrir mánuðum saman. Ráðherranum
hefði verið í lófa lagið að senda bréfið
fyrir löngu hefði hann raunverulegan
áhuga á því að koma í veg fyrir framkvæmdirnar. Hvers vegna var beðið
þar til gröfurnar voru ræstar og
enginn hættir við? Er leikrit á sviðinu?

Fullur mælir

Samtökin 78 kærður tíu manns fyrir
hatursáróður í garð samkynheigðra til
lögreglu í upphafi vikunnar. „Ófögur
og andstgyggileg orð sem beint hefur
verið gegn hinsegin fólki valda því
hugarangri og vanlíðan og í mörgum
tilvikum sári sem illa grær – eða alls
ekki,“ sagði Hilmar Hildarson Magnúsarson við Fréttablaðið.

Orðabók

Þegar þessi vika
stefndi í að verða algjörlega framsóknarlaus, bárust þau tíðindi
úr skoðanakönnun að
fæstir landsmenn telja
forsætisráherrann búinn þeim kostum
taldir eru æskilegir fyrir fólk almennt.
Spurning hvort ráðherrann hafi bara
ekki hreinlega rétt fyrir sér og þjóðin
yfirleitt sé vandamálið, ekki hann? Við
svo búið mun orðið viðhorfskönnun
framvegis merkja loftárás og mun
orðabókum jafnframt verða breytt til
samræmis.
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Sumarliði R. Ísleifsson sagnfræðingur segir að vikið hafi verið frá meginreglu um jöfnuð:

„Halló, er ekki eitthvað ójafnvægi hérna?“
„Ég held að meginábyrgðin liggi hjá stjórnvöldum. Einfaldlega vegna þess
að stjórnvöld hafa ekki staðið sig í stykkinu við að stuðla að þeim jöfnuði sem hefur verið sátt um að eigi að vera. Vikið hefur verið frá þeirri
meginreglu og það veldur miklum óróleika,“ segir Sumarliði R. Ísleifsson
sagnfræðingur í samtali við Reykjavík vikublað um þau verkalýðsátök sem
nú eiga sér stað í samfélaginu.
Félagar í BHM hafa verið í verkfalli
undanfarnar vikur en ríkið er ekki
til viðræðu um kröfur félagsmanna.
Verkfallið hefur haft mikil áhrif á
ýmsar stofnanir í samfélaginu, heilbrigðisþjónustu og matvælaiðnað þar
á meðal og einnig fasteignaviðskipti
svo nokkuð sé nefnt.
Félagar í Starfsgreinasambandinu á
landsbyggðinni lögðu niður störf í gær
í sinni fyrstu verkfallsaðgerð. Samtök
atvinnulífsins (SA) hafa sýnilega ekki
verið til viðræðu um hógværa kröfu
Starfsgreinasambandsins um 300
þúsund króna lágmarkslaun. Þá hefur
slitnað upp úr viðræðum milli VR og
SA auk þess sem Flóabandalagið og
SA eiga ekki lengur samtal. Stefnt gæti
í verkfall félagsmanna þar en Eflingarfólk, sem er innan Flóabandalagsins, er
við störf víða í höfuðborginni.
Fá verkföll frá Þjóðarsátt
Sumarliði R. Ísleifsson, rifjar upp
Þjóðarsáttina svonefndu frá 1990 í
samtali við blaðið. „Hún markar þau
tímamót að það verður allt miklu friðvænlegra. Það verða einhver verkföll
eftir það, en það eru þá frekar opinberir starfsemenn og kennarar, . En
almennu félögin hafa mjög lítið farið
í verkföll síðasta aldarfjórðunginn,“
segir Sumarliði. „Þetta ástand sem er
nú er gjörbreyting frá því sem verið
hefur“
Þeir ríku verða ríkari
- Hvað getur skýrt þá stöðu sem nú er
uppi?
„Það er aðallega tvennt held ég,“
segir Sumarliði. „Hér er sama tilhneigingin og víða annars staðar. Hinir
ríku verða ríkari og þeir sem ekki eru
í þeirri stöðu bera minna úr bítum.
Þetta er alþjóðleg þróun og hún sést
hér líka. Þetta sér fólk og það á þátt í
þessari óþreyju,“ segir Sumarliði og
bætir við: „Það er ekki bara fiskurinn
sem kemur á færibandi. Það koma
á færibandi dæmin um þetta. Hér
vegnar mörgum fyrirtækjum afar vel

en það skilar sér ekki út til fólks og
fólk spyr sig. Á þetta virkilega að vera
svona? “
Hin meginskýringin á ástandinu,
segir Sumarliði, felst í traustinu, öllu
heldur skorti á því. „Það ríkir ekki
traust. Það ríkir ekki traust milli stjórnvalda og verkalýðshreyfingarinnar.“
Traustið vantar
Sumarliði rifjar aftur upp þjóðarsáttina
frá árinu 1990. Hún er svipuð og sú
leið sem var farin í kjarasamningum
annars staðar á Norðurlöndum nánast
alla síðustu öld. Árið 1990 tókst loks
hér á landi að koma á samkomulagi
milli stjórnvalda, atvinnurekenda og
verkalýðsfélaga. „Það næst sátt um
það hvernig á að standa að hlutum
eftir áratuga tilraunir. Tilraunir sem
höfðu staðið í 30-40 ár,“ bætir hann við.
„Mikilvægur hluti af því er að það ríki
einhvers konar traust á milli þessara
þriggja aðila og þar skipta stjórnvöld

afar miklu máli. Það traust er bara ekki
til staðar lengur.“
Ýmsar yfirlýsingar stjórnarþingmanna undanfarna daga hafa vakið
athygli. Menn hafa sumir dregið í efa
gildi verkfallsréttarins og jafnvel gengið
svo langt að segja að launafólk eigi að
greiða skaðabætur vegna verkfalla.

Hugmyndafræði
gegn launafólki
„Maður heyrir þetta,“ segir Sumarliði.
„Þetta er auðvitað bara frjálshyggjan
sem lítur svona á málin. Verkalýðshreyfingin á ekki að vera til og ekki
verkfallsréttur. Þessum röddum finnst
það fúlt þegar verkalýðshreyfingin fer
að beita þessu valdi. En það er auðvitað
lítil stjórnviska sem veldur því að svona
er komið,“ segir Sumarliði og vísar á
stjórnvöld, að við erum að upplifa
ástand, svipað og var fyrir mörgum
áratugum.
„Ég held að meginábyrgðin liggi
hjá stjórnvöldum. Einfaldlega vegna
þess að stjórnvöld hafa ekki staðið sig í
stykkinu við að stuðla að þeim jöfnuði
sem hefur verið sátt um að eigi að vera.
Vikið hefur verið frá þeirri meginreglu
og það veldur miklum óróleika,“ segir
Sumarliði R. Ísleifsson.

Félagsmenn í BHM gengu fylktu liði að fjármálaráðuneytinu í upphafi verkfallsaðgerða. Sumarliði R. Ísleifsson segir að það sé ekki nóg að gera Þjóðarsátt. „Það þarf að vera rétt gefið í framhaldinu. Og það hefur ekki verið rétt
gefið undanfarin ár.“

og fleiri jákvæðra teikna í rekstri íslenskra fyrirtækja. Ofurlauna stjórnarmanna og forstjóra. Sömuleiðis
milljarða arðgreiðslna HB Granda til
hluthafa á sama tíma og fiskverkafólki
var boðinn íspinni í bónus.

„Það er lítil stjórnviska sem veldur því
að svona er komið,“ segir Sumarliði
R. Ísleifsson. Mynd: Þóra Sigurðardóttir.

Frjálshyggjan
varð meginregla
Raunar blasir við spurningin um
hvort vaxandi ójöfnuður sé glænýtt
fyrirbæri hér á landi. Í góðærinu
svonefnda greiddu útrásarfyrirtækin
stjórnendum ofurlaun sem verkalýðshreyfingin og raunar fleiri bentu á.
Skattkerfið var sniðið að fjármagnseigendum og hálaunafólki og í ef til
vill mætti spyrja hvort bilið hafi í reynd
ekki farið vaxandi milli hinna best settu
og hinna verst settu lungan af tímanum
eftir hina svonefndu Þjóðarsátt? En
um svipað leyti gerist það raunar að
járntjaldið fellur og Sovétríkin með.
Sumarliði bætir við, „og frjálshyggjan
varð meginregla“.
Ýmislegt hafi vissulega átt sér stað
til þess að breikka bilið og það eigi líka
við um mikilvæg réttindamál, eins og
í húsnæðismálum, þar sem félagslegir þættir hafi verið skornir burtu í
kringum aldamótin.
Átti að standa
fastar í fæturna
„Verkalýðshreyfingin átti að standa
fastar í fæturna og ekki sætta sig við að
svona væri farið að. Það eru mörg dæmi
í þessa veru. En það eru líka dæmi sem
ganga í gagnstæða átt,“ segir Sumarliði
og nefnir Starfsendurhæfingarsjóð sem
sé sérlega mikilvægur og réttindi erlends verkafólks sem dæmi.
En hér sjáum við svipaða tilhneigingu einnig og víða erlendis. Áhrif
frjálshyggjunnar séu mikil og verkalýðshreyfingin hafi víða verið að veikjast.
Blaðamanni verður hugsað til hinnar
sögulegu velgengni í sjávarútvegi, mikilla og vaxandi umsvifa ferðaþjónustu

Er húsfélagið í lausu lofti ?
Vantar óháðan aðila til að annast málefni húsfélagsins eða rekstrarfélagsins ?

» Eignaumsjón er óháður fagaðili þegar kemur að rekstri húsfélaga og rekstrarfélaga – og því frábær lausn fyrir eigendur atvinnuhúsnæðis. Í okkar umsjá
ertu í góðum höndum - við sjáum um fjármálin, fundina, undirbúning framkvæmda og viðhalds og annarra þátta sem þarf að leysa.

E i g n a u m s j ó n h f . – S u ð u r l a n d s b r a u t 3 0 – S í m i 5 8 5 4 8 0 0 – a f g r e i d s l a @ e i g n a u m s j o n . i s – w w w. e i g n a u m s j o n . i s

Sáttin bara á annan veginn
- Er þetta ef til vill óvenju grímulaust
núna?
„Þeim finnst þetta orðið svo sjálfsagt
mál að menn verða bara hissa þegar
einhver andæfir og segir „Halló, er ekki
eitthvað ójafnvægi hérna? “ Viðhorf
hafa breyst, en það er kannski komið
að einhverjum mörkum hérna. Bæði
það að fólk með lægstu launin á erfitt
með að komast af. Svo er það líka að
sáttin er bara á annan veginn.“
Baráttan hefur skilað
réttindum og kjörum
- Nú fullyrða ráðamenn að hér fari
allt á hliðina og launahækkanir muni
brenna upp á verðbólgubáli. Nú hlýt
ég að spyrja hvort svona fullyrðingar
standist og hvort það sé virkilega þannig
að aðgerðir og barátta launafólks hafi
barasta alltaf fuðrað upp í verðbólgu?
„Barátta launafólks hefur skilað sér í
betri kjörum, það er enginn vafi á því.
En baráttan hefur líka skilað svo mikilsverðum réttindum. Það er nokkuð
sem verkalýðshreyfingin mætti leggja
enn meiri áherslu á. Ég sakna þess að
það skuli ekki vera meiri áhersla á húsnæðismálin,“ segir Sumarliði. Hann
nefnir lífeyrissjóðina í sömu andrá
og spyr um félagslegt húsnæðiskerfi.
Hins vegar verði ekki horft framhjá
því hversu djúpstæður vandi samfélagsins hafi verið fyrr á tímum, þegar
árleg verðbólga hafi verið frá 30 og
allt upp í 100 prósent á áttunda og níunda áratug síðustu aldar. Samið hafi
verið um tuga prósenta kauphækkanir
„og menn komnir inn í ferli sem ekki
stenst,“ bætir hann við.
Ekki rétt gefið
„Ég held að það sé enginn vafi á því
að það hafi verið mikið framfaraskref
þegar það ferli var brotið upp með
Þjóðarsáttinni. En það þarf að vera
rétt gefið í framhaldinu. Og það hefur
bara ekki verið rétt gefið undanfarin ár.
Þess vegna er allt í uppnámi, því miður.
Þetta er mannlegt klúður, sem er skítt.“
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VERÐ FRÁ EINUNGIS 2.690.000 KR.

CITROËN C4 CACTUS FRUMSÝNDUR
Hvernig get ég eignast og rekið nýjan bíl? Hvers vegna er ekki framleiddur léttari og sparneytnari bíll? Er ekki hægt að vernda hurðirnar gegn rispum og skellum?
Af hverju getur mælaborðið ekki verið notendavænna og stílhreinna? Öllum þessum spurningum er svarað með nýja Citroën C4 Cactus. Hugmyndafræðin að baki
nýja C4 Cactus er bylting í hönnun bíla. Ekkert prjál, einungis hlutir sem skipta máli í dag. Hagnýt og djörf hönnun, einfaldleiki og lágt verð. C4 Cactus hefur svörin.
Velkomin í reynsluakstur

Ný og glæsileg
heimasíða

Skoðaðu citroen.is

Nýir og notaðir bílar: Söludeild er opin alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040 I Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050
Uppgefinn eyðsla í blönduðum akstri miðast við 1,6 BlueHDi dísilvél. Brimborg og Citroën áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

1. Maí 2015

VIKUBLAÐ

8 REYKJAVÍK
MENNING

Silja Aðalsteinsdóttir söng Vöggukvæði róttækrar móður á plötu fyrir rúmum 30 árum:

„Á enn við, því miður“
Ein spurning vakti töluverða athygli
í seinasta þætti spurningaþáttarins
Útsvars um síðustu helgi, nefnilega
spurningin um Vöggukvæði róttækrar móður. Silja Aðalsteinsdóttir,
bókmenntafræðingur söng lagið inn
á plötu árið 1981, en hún er þekkt
fyrir flest annað en söng. Reykjavík
vikublað átti samtal við Silju um
hvernig það kom til að hún gerðist
söngkona hér um árið og inntak
Vöggukvæðisins sem á ríkt erindi
enn í dag og kannski sérstaklega
á þessum degi, baráttudegi verkalýðsins.

Ekki á hverjum bæ
„Þetta er plata sem kom út 1981.
Þannig að það er ekki eins og hún sé
til á hverjum bæ,“ segir Silja í upphafi
samtals okkar þegar við rifjum upp að
hvorugt liðið í úrslitaþætti Útsvarsins
þekkti söng hennar á Vöggukvæði róttækrar móður sem birtist á plötunni
Hvað tefur þig bróðir? Hún var önnur
í röðinni af hljómplötum Samtaka
herstöðvaandstæðinga með ýmsum
baráttusöngvum. Ljóðið kom út í bók
Böðvars Guðmundssonar, Burtreið Alexanders, sem leit dagsins ljós í byrjun
áttunda áratugarsins.
Lagið var leikið í Útsvarsþættinum
og þess getið að söngkonan væri þekktari fyrir önnur störf. Hefði verið fyrsti
kvenritstjóri dagblaðs hér á landi og
skrifað bók um Guðmund Böðvarsson.
Silja Aðalsteinsdóttir er einmitt þekkt
fyrir ýmislegt annað en söng. Hún
hefur árum saman starfað við skriftir og
fræðimennsku. Hún ritstýrði Þjóðviljanum 1989 og eftir hana liggja margar
bækur, bókarkaflar og greinar, meðal
annars ævisaga Guðmundar Böðvarssonar, föður Böðvars þess sem ljóðið
orti.
Brast í söng á
mótmælafundi
Það var skemmtilegur og vægast sagt
óvenjulegur aðdragandi að því að Silja
söng ljóðið inn á plötu.
„Það komu herskip inn á Sundahöfn
1979, tvö skip. Herstöðvaandstæðingar
efndu til mótmæla og það urðu ryskingar og læti. Og eitt einn dagskrárliður
var upplestur sem Diddi fiðla, Sigurður
Rúnar Jónsson, stýrði. Og ég átti að lesa
upp þetta kvæði Böðvars,“ segir Silja og
rifjar upp hvenær hún fyrst kynntist
ljóðinu sem kom út á bók árið 1971.
„Þetta var Burtreið Alexanders þar
sem voru mörg þessi róttækustu kvæði
hans sem komu yfirleitt út á prenti á
þessum árum. Voða margt af þessu var
í söngbókum og gekk á milli manna í
uppskriftum. Nema hvað ég átti að lesa

Þeir eiga glæstar hallir þeir eiga lúxusbíl
þeir eiga meira en nóg til hnífs og skeiðar
þeir kæfa okkur í táragasi og kalla okkur skríl
þeir koma okkar vandræðum til leiða.
Morðingjar heimsins og myrkraverkaher
munu eflaust pína þig til dauða
en gleymdu því samt aldrei að meira en maklegt er
að úr mörgumþeirra vætli blóðið rauða.
Svo segi ég að lokum fyrst sólin hnigin er
og svefnsins engill strýkur þér um hvarma
og margan góðan drenginn þeir myrtu þar og hér
og margur hlaut að dylja sína harma.

„Þetta er um „myrkraverkaherinn“. Þetta er um kapítalismann. Þetta er um
móður sem syngur við barn sitt um hvernig níðst er á verkalýðnum,“ segir
Silja Aðalsteinsdóttir sem söng Vöggukvæðið inn á plötu.

Morðingjar heimsins og myrkraverkaher
myrða okkur líka einhvern veginn,
en gleymdu því samt aldrei að meira en maklegt er
að af mörgum þeirra væri skjátan flegin.
Böðvar Guðmundsson
- birt með góðfúslegu leyfi skáldins.

Óttarr Proppé, Silja Bára Ómarsdóttir og Vera Illugadóttir urðu hlutskörpust
í Útsvarinu, en mundu ekki hver söng ljóðlínurnar „Þeir eiga glæstar hallir
þeir eiga lúxusbíl / þeir eiga meira en nóg til hnífs og skeiðar.“

Böðvar Guðmundsson. 

þetta kvæði. En ég var búin að svæfa
börnin mín með þessu kvæði í mörg
ár, nema hvað, ég gat ekki lesið það.
Ég byrjaði að lesa og svo bara brast ég
í söng,“ segir Silja og það örlar á hlátri
hennar megin í símanum.

Böðvar Guðmundsson er í hópi þekktustu skálda og rithöfunda samtímans.
Hann er hvað þekktastur fyrir Vesturfarasögurnar Híbýli vindanna og Lífsins tré og hlaut íslensku bókmenntaverðlaunin 1996 fyrir þá síðarnefndu.

Hann hefur sent frá sér fjölmargar
ljóðabækur, skrifað barnabók, leikrit og smásögur auk þess að gefa út
hljómpötur og skrifa fjölmargar skáldsögur. Hann er búsettur í Danmörku
og segir að þar bíði menn eftir vorinu.

lega alveg gasalega gleymt,“ segir Silja
og blaðamaður þykist heyra í brosinu
hinum megin línunnar.

Í kvæðinu er fjallað um misskiptingu,
hvernig vitlaust er gefið og því verði
að snúa við. En Silja bendir líka á það
sem bókstaflega segir í ljóðinu. „Þetta
er hvatning til að drepa allt ríkt fólk.
Þetta er ekki fallegt eins þau sögðu í
sjónvarpinu. En þetta er afskaplega ljúft
lag. Og börnin mín elskuðu þetta og
sofnuðu undir rauli mömmu sinnar,“
segir Silja. Hún bætir því við að lagið
eigi erindi á degi eins og 1. maí. „Og á
enn við, því miður.“

Heyrðu lagið í fyrsta sinn
Þetta var svo, segir Silja, að Böðvar Guðmundsson samdi lög við mörg kvæðanna í Burtreið Alexanders. „Og við
lærðum þetta vinir hans og skólasystkini og svo var haldið svona útgáfuteiti
fyrir vini og vandamenn þar sem þetta
var sungið. Þetta var náttúrlega hvergi
til. Við bara kunnum þetta nokkur.“
Þannig var á þessum mótmælum Herstöðvaandstæðinga, að þar voru allir
viðstaddir að heyra lagið í fyrsta sinn.
Silja segir að Diddi fiðla hafi orðið

hugfanginn af bæði ljóði og texta og
ekki linnt látum fyrr en hún samþykkti
að syngja inn á plötuna.
Gamlir útvarpsmenn muna
En varð Silja undrandi á því að keppendur í Útsvari þekktu ekki sönginn?
Veit hún til þess að lagið sé mikið spilað
nú um stundir?
„Þessi upptaka, eða þetta lag, er iðulega spilað á 1. maí. Ég hugsa að Stefán
Pálsson spurningameistari hafi treyst
á það að þetta vel upplýsta fólk hafi
tekið eftir því. Ég held að ég hafi aldrei
komist svo langt að verða síðasta lag
fyrir fréttir en þetta hefur verið spilað
einhvern tímann dagsins í Útvarpinu,“
segir Silja. „Þetta er þannig lag að fylgja
þeim degi og gamlir útvarpsmenn halda
því til haga. En annars er þetta náttúr-

Börnin í hlutverki gestgjafa

V

Enn syng ég gamalt stef við þinn sængurstokk í kvöld
er sólin rennur langt að fjallabaki
um þá sem sitja sléttir og slóttugir við völd
og sleppa aldrei neinu fantataki
Morðingjar heimsins og myrkraverkaher
munu reyna að draga úr kjarkinn
en gleymdu því samt aldrei að meira en maklegt er
að á mörgum þeirra höggvist sundur barkinn.

Barnamenningarhátíð á Kjarvalsstöðum:

ið erum mjög ánægð með
litlu listamennina okkar“,
segir Ingibjörg Hannesdóttir,
verkefnastjóri lista og menningar í
Leikskólanum Miðborg, en börnin
settu upp gagnvirka upplifunarsýningu með listamanninum Björk Vigg-

Vöggukvæði róttækrar móður

ósdóttur á Kjarvalsstöðum í tilefni af
Barnamenningarhátíð. Fjallað er um
framtakið á vef borgarinnar. Þar er
haft eftir Ingibjörgu að mörg hundruð gestir hafi mætt á opnunardegi
sýningarinnar, bæði fullorðnir og
börn og leikið sér saman. „Það var

mikil gleði og gaman að sjá börnin
í hlutverki gestgjafa leiða fullorðna
fólkið í leik. Þetta er góð leið til að færa
menningaarfinn okkar til næstu kynslóðar, enda eru öll börnin með það á
hreinu eftir þessa vinnu að Listasafn
Reykjavíkur er í þeirra eigu“.

Enn vitlaust gefið
En það er samt sem áður stutt í alvöruna líka. Vöggukvæði róttækrar móður
fjallar um alvarleg efni.
„Þetta er um „myrkraverkaherinn“.
Þetta er um kapítalismann. Þetta er
um móður sem syngur við barn sitt
um hvernig níðst er á verkalýðnum,“
segir Silja.

Mynd: Elín Elísabet Einarsdóttir.
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Einkavæðing bak við tjöldin
Ákvörðun um yfirtöku Tækniskólans á Iðnskólanum í Hafnarfirði á
sér mun lengri aðdraganda en yfirlýsingar Menntamálaráðuneytisins
gefa til kynna. Svo virðist sem hafist hafi verið handa við undirbúning
einkavæðingarinnar í menntamálaráðuneyti Illuga Gunnarssonar
snemma árs 2014.
Opinbera sagan er þessi. Í febrúar á þessu
ári óskaði stjórn Tækniskólans eftir fund
með ráðherra. Þar kom fram sú hugmynd að kanna sameiningu skólanna
tveggja. Um það bil viku síðar sendi
stjórn Tækniskólans formlega beiðni
til menntamálaráðherra að ráðist yrði í
gerð fýsileikakönnunar. Verkefnahópur
var skipaður 18. mars og gert að skila
skýrslu 21. apríl. Menntamálaráðherra
á þá að hafa tekið ákvörðun þá þegar en
tilkynnt var um ákvörðunina með formlegum hætti á vef Menntamálaráðuneytis
á þriðjudag. Þá hafði þegar verið fjallað
um málið í fjölmiðlum.
Lengi staðið til
Unnið hefur verið að sameiningaáformum lengur. Síðasta haust var það
umtalað meðal ákveðinna starfsmanna
skólanna að til stæði að sameina þá tvo.
Þá þegar var ljóst að ætlunin væri að

einkavæða Iðnskólann í Hafnarfirði með
yfirtöku Tækniskólans á starfsemi hans.
Erfitt var að fá skýr svör um hver aðdragandinn að ákvörðun stjórnar Tækniskólans um beiðni um yfirtöku væri. Sagan
sem sífellt var endurtekin er sú að málið
hafi komið upp í framhjáhlaupi á fundi
með ráðherra og einn stjórnarfundur
hafi svo verið haldinn til að senda erindi
um yfirtökuna.
Þór til Tækniskólans
Þór Pálsson, starfandi skólameistari
Iðnskólans í Hafnarfirði, var ráðinn aðstoðarskólameistari Tækniskólans í janúar. Þá stóð til að hann hæfi störf núna í
vor. Þór er tímabundið skipaður á meðan
Ársæll Guðmundsson, verkefnastjóri í
menntamálaráðuneytinu, er í leyfi sem
skólameistari. Opinberlega hefur Ársæll
sagt að niðurlagning skólans gangi gegn
hans eigin hagsmunum, enda verði starf

hans lagt niður. Innan skólans er hins
vegar ekki annað að heyra en að gríðarleg
óánægja hafi verið með störf hans þar og
raunar var nokkur ólga innan veggja af
þeim sökum. Í samtölum við starfsfólk
skólans var stjórnunarstíll Ársæls harðlega gagnrýndur og nefndu heimildarmenn gerræðislega ákvarðanatöku og
að hann hefði orðið margsaga um hluti.

Gagnrýna vinnubrögðin
Í maí 2014, skömmu áður en tilkynnt
var um að hann hæfi störf í ráðuneytinu
ályktaði kennarafélag skólans gegn
honum og gagnrýndi uppsagnir á ritara
skólans og framkomu við námsráðgjafa
skólans. Þær ályktanir beinast gegn
Ársæli og var það staðfest í samtölum
við fjölda starfsfólks skólans. Í ályktun
félagsins um uppsögn ritara segir: „Við
álítum uppsagnir ritara skólans tilefnislausar og vinnubrögð og framkvæmd
uppsagna forkastanleg og til vansa fyrir
skólabraginn.“ Það vekur því spurningar fremur en nokkuð annað þegar
verkefnastjóri þess að leggja hinn sama
skóla niður segir það beinlínis ganga
gegn sínum eigin hagsmunum.

Öryggisíbúðir Eirar til leigu í
Grafarvogi Reykjavík

Vandaðar öryggisíbúðir Eirar til leigu í Grafarvogi, Reykjavík.
Eirborgir, Fróðengi 1—11, 112 Reykjavík.
Eirarhús, Hlíðarhúsum 3—5, 112 Reykjavík.


Rólegt og notarlegt umhverfi með aðgengi að metnaðarfullri
aðstöðu og þjónustu með það að markmiði að einstaklingurinn
geti búið lengur heima.



Öryggisvöktun allan sólarhringinn.



Aðgengi að mötuneyti og félagsmiðstöð.



Góðar gönguleiðir í nágrenninu.
Nánari upplýsingar í síma 522 5700 virka daga milli kl. 8 og 16 og í
gegnum netföngin: edda@eir.is, sveinn@eir.is
Eir öryggisíbúðir ehf.
Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík. 522 5700
milli 8:00 og 16:00 virka daga.

Unnu saman að námskrá
Vinna við námskrá og vinnumat hefur
staðið yfir um nokkurn tíma. Við þá
vinnu gerði menntamálaráðherra þá
kröfu að Iðnskólinn í Hafnarfirði og
Tækniskólinn störfuðu saman við hluta
þeirrar námskrár. Slíkt er í sjálfu sér ekki
óeðlilegt en margir starfsmenn minnast
á þetta í samtölum við blaðið og segja
þetta vekja upp spurningar um hve lengi
hafi staðið til að fara þessa leið til sameiningar.
Lýstu yfir áhyggjum
Kennarafélag Iðnskólans í Hafnarfirði
ályktaði um sameininguna um miðjan
apríl. „Kennarar og starfsfólk Iðnskólans í Hafnarfirði lýsa áhyggjum sínum
af fyrirhugaðri sameiningu Tækniskólans, skóla atvinnulífsins og Iðnskólans
í Hafnarfirði. Starfsmenn allir sem og
skólaæskan í Hafnarfirði og nágrenni eru
sett í óvissu með þessu,“ segir í tilkynningunni. Þar segir einnig: „Skorað er á
bæjaryfirvöld í Hafnarfirði að láta málið
til sín taka. Menntamálayfirvöldum er
bent á að fýsileikaútreikningar og hagkvæmni stærðarinnar er ekki hinn einhlíti sannleikur.“
Sama dag var málið rætt í bæjarráði
Hafnarfjarðar. Á þeim fundi kom fram
að Hafnafjarðarbær hefði haft fulltrúa í
verkefnahópnum, það er að formaður
skólanefndar Iðnskólans, Bjarni Bjarnason hefði átt sæti í hópnum. Samskiptin
þar á milli virðast ekki hafa verið mikil.
Í samtali við Reykjavík vikublað sagði
Ársæll að hann hefði upplýst bæjarráð
um málið. Þá sagðist hann hafa átt í
reglulegum samskiptum við Harald L.
Haraldsson, bæjarstjóra í Hafnarfirði.
„Þetta er ekki rétt hjá Ársæli. Hann
hringdi í mig einu sinni og sagði að þessi
nefnd væri farin að stað,“ segir Haraldur
um aðkomu sína að sameiningu skólanna. Í kjölfarið var Ársæll beðinn um að
koma á fund bæjarráðs. Haraldur segist
ekki líta á það sem svo að hann hafi verið
upplýstur um málið enda hafi honum
aðeins verið tilkynnt að ákvörðunin væri
tekin á bæjarráðsfundinum. - Hvað með
það að Hafnafjarðarær hafi átt fulltrúa
í verkefnahópnum sem gerði fýsileikakönnunina? Þar sem átt er við Bjarna
Bjarnason, formann skólanefndar Iðnskólans í Hafnarfirði. „Hafnarfjörður
á fulltrúa í stjórn Iðnskólans. Hann er
fulltrúi okkar í stjórninni þar en hann er
ekki fulltrúi Hafnarfjarðar í því að taka
ákvörðun um framtíð Iðnskólans. Það er
ekki hægt að líta svo á. Það er bara alveg
fáránlegt. Þetta eru tvö aðskilin mál.“
Einkavæðing
Um einstaka framhaldsskóla gilda ekki
sérstök lög líkt og um skóla á háskólastigi. Þar af leiðir að Menntamálaráðherra getur með breytingu á reglugerð
og samningum lagt niður, einkavætt og/
eða sameinað framhaldsskóla öðrum án
þess að Alþingi komi nærri.
Þetta var raunin þegar Tækniskólinn
var stofnaður í tíð Þorgerðar Katrínar
Gunnarsdóttur, fyrrverandi menntamálaráðherra. Í dag starfar hún sem
yfirmaður menntasviði Samtaka Atvinnulífsins og situr í stjórn Tækniskólans fyrir hönd Samtaka Fyrirtækja
í sjávarútvegi. Tækniskólinn ehf. er í
eigu Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi
- SFS, Samtaka iðnaðarins, Samorku,
og Iðnaðarmannafélagsins í Reykjavík.
Einkavæðing Tækniskólans vakti tiltölu-

Iðnskólinn í Hafnarfirði var stofnaður 11. nóvember 1928 af Iðnaðarmannafélagi Hafnarfjarðar. Ríkið
og Hafnarfjarðarbær tóku við rekstri
árið 1956. Starfsmenn Iðnskólans
í Hafnarfirði eru um 60 talsins og
skiptast í stjórnendur. kennara og
starfsmenn stoðþjónustu. Alla jafna
stunda milli fjögur- og fimmhundruð nemendur nám við skólann.
Tækniskólinn er einkarekinn framhaldsskóli í eigu Samtaka fyrirtækja
í sjávarútvegi, Samtaka iðnaðarins,
Samorku, og Iðnaðarmannafélagsins
í Reykjavík.
Tækniskólinn ehf. var stofnaður
vorið 2008 með samruna Iðnskólans í Reykjavík og Fjöltækniskóla
Íslands. Samkvæmt samþykktum
skólans er eigendum ekki heilmilt
að taka út arðgreiðslur. Starfsmenn
skólans eru um tvö hundruð. Fastráðnir kennarar eru um 160.
Alla jafna stunda milli 1700 og
2000 nemendur nám við skólann.
lega litla umræðu þegar hún fór fram árið
2007. Þáverandi þingkona VG, Kolbrún
Halldórsdóttir gerði málið þó að sínu.
„Við fréttum af því fyrst í fjölmiðlum
fyrir 4–5 vikum að til stæði að sameina
Fjöltækniskóla Íslands og Iðnskólann í
Reykjavík undir heitinu Tækniskólinn og
stofnað um hann einkahlutafélag.“ Kolbrún gerði athugasemd við hugmyndir
um að skólinn yrði rekinn sem fyrirtæki.
Efling iðnnáms
Gagnrýni á áformin svaraði þáverandi
menntamálaráðherra á þá leið að hér
væri verið að efla verknám í landinu með
breyttu rekstrarformi. Sömu rökum er
beitt í dag. Varðandi aðkomu Alþingis
að málinu sagði Þorgerður Katrín á Alþingi: „Hvað varðar beina aðkomu Alþingis að málinu tek ég fram að ekki þarf
lagabreytingu til að sameining þessara
tveggja skóla gangi eftir. Þessu er því ólíkt
farið og við sameiningu Tækniháskólans
og Háskólans í Reykjavík – sem Vinstri
grænir voru á móti – og við væntanlega
sameiningu Kennaraháskólans og Háskóla Íslands þar sem í þeim tilvikum
hefur þurft að nema úr gildi lög um viðkomandi stofnun. Engin sérlög eru til
um einstaka framhaldsskóla og breyting
á rekstri þeirra því ekki háð breytingu
á lögum.“ Einkavæðing Tækniskólans
gekk í gegn nokkru síðar án sérstakrar
umræðu á Alþingi eða í samfélaginu. Nú
virðist ætlunin að gera hið sama.
Einkavæðing er stefnan
„Við eigum að vera opin fyrir öllum
möguleikum á slíku,“ sagði Illugi
Gunnarsson menntamálaráðherra
í þættinum Ísland í bítið snemma
árið 2014. Umræðuefnið var aukin
einkavæðing í menntakerfinu. Illugi
ræddi mismunandi rekstararform á
menntastofnunum og sagði: „Það er
rými fyrir meiri fjölbreytni í okkar
skólakerfi.“ Menntamálaráðherra lét
ummælin falla á sama tíma og kennarar
voru í verkfalli. Þá var hann spurður
hvort stuðla ætti að frekari einkavæðingu kerfisins.
Ekki er annað að sjá en að einkavæð-
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atli@thorfanndal.com
svo að bjóða hluta starfseminnar út til
einkareksturs. Slíkt er einkavæðing frá
því sem var. Flestar kannanir sýna mikla
andstöðu við einkavæðingu. Við þessu
hafa stjórnmálamenn brugðist með því
að skapa ný hugtök eins og einkarekstur,
valfrelsi og samkeppni þegar markmiðið
í reynd er einkavæðing.

ing grunnþjónustu sé á stefnuskrá núverandi stjórnvalda. Kristján Þór Júlíusson heilbrigðisráðherra hefur opnað
á að ríkið feli einkaaðilum stærri hlut í
rekstri heilbrigðisþjónustunar. Kristján
Þór hefur þannig bent á að einkaaðilar
gætu komið að rekstri heilsugæslustöðva. Hanna Birna Kristjánsdóttir,
fyrrverandi innanríkisráðherra, sagðist
í þættinum Sprengisandi á Bylgjunni, í
október í fyrra, að hún sæi ekkert því
til fyrirstöðu að einkaaðilar kæmu að
uppbyggingu samgöngumannvirkja. „Á
leikskólastiginu þá hefur sú þróun orðið,
og eiginlega bara hægt og hljótt, og tekist
alveg frábærlega til. Þar er stór hluti af
leikskólabörnunum sem er kominn inn
í sjálfstætt rekna leikskóla. Þar er ég að
tala um Hjallastefnuna,“ sagði Illugi um
hugsanlega einkavæðingu skólakerfisins. Menntamálaráðherra bendir þar
réttilega á að nokkur hluti skólakerfisins, séu öll þrep kerfisins tekin með, eru
þegar í einkarekstri.
Atvinnulífið boðar innrás
„Það er rík ástæða til að auka áherslu
á fjölbreyttari rekstrarform,“ segir í
nýrri skýrslu Samtaka atvinnulífsins og

Viðskiptaráðs sem ber heitið Stærsta
efnahagsmálið - sóknarfæri í menntun.
Skýrslan sem kynnt var í lok október
árið 2014 er manifesto atvinnulífsins
í menntamálum. Samhliða skýrslunni
hafa ýmis samtök atvinnugeira lagt
aukna áherslu á umræðu um menntun.
Skýrslan kom út skömmu eftir hvítbók menntamálaráðherra en í henni
boðar Illugi Gunnarsson grundvallarbreytingar á kerfinu. Í þeim viðtölum
sem hann hefur veitt vegna útgáfu
hvítbókarinnar hefur hann ekki viljað
samþykkja að til standi að skera niður
í kerfinu. Kostnaðurinn af menntakerfinu virðist honum þó vera ofarlega í
huga. Beinu tali um niðurskurð er bægt
frá með umræðu um forgangsröðun.
Bylting viðskiptalífsins
„Við skulum nota aðferðina sem Che
Guevera notaði í byltingunni á Kúbu,“
sagði Margrét Pála Ólafsdóttir, eigandi
Hjallastefnunnar ehf, á ársfundi „atvinnulífsins“ sem fór fram í Hörpu,
fimmtudaginn 3. apríl í fyrra. Yfirskrift
fundarinns var: „Aukin samkeppnishæfni - betri lífskjör allra“. Margrét
Pála blés í stríðslúðrana og lýsti íslensku

menntakerfi nánast sem brunarústum
í höndum harðsvíðra möppudýra,
snauðum af tilfinningu fyrir nemendum
og hagsmunum þeirra. „Við skulum ráðast að þessari valdastofnun. Skólinn,
Kennarasambandið, Kennaraháskólinn,
framhaldsskólinn, verkföllin, allur þessi
pakki. Við skulum ráðast eins víða að
þessu og við getum með því að stofna
nýtt. Með því að búa til eitthvað,“ sagði
hún.
Stefna Sjálfstæðisflokksins
Bergmál þessa tóns mátti heyra hjá
frambjóðendum Sjálfstæðisflokksins
fyrir síðustu borgarstjórnarkosningar
sem fóru fram í maí í fyrra. Þannig
var Halldóri Halldórssyni, oddvita
Sjálfstæðisflokksins, tíðrætt um aukið
„valfrelsi“ í skólamálum og styrkingu
sjálfstæðu skólannna. Hið pólitíska
hugtak einkavæðing er afar óvinsælt
og því lítið notað. Einkavæðing lýsir
því þegar stjórn, rekstur og áhrif eininga
eru færð til einkaaðila í ríkara mæli en
þegar er. Dæmi um þetta er stofnun sem
hingað til hefur að öllu leyti búið við
eignar- og boðvald hins opinbera en kýs

Auðvitað einkaðilar
„Auðvitað viljum við einkaðila,“ sagði
Áslaug Friðriksdóttir í samtali við
Morgunútvarp Rásar 2 skömmu fyrir
síðustu kosningar. „Nú er einkaskólarnir mjög vinsælir. Nemendum í einkaskólum hefur fjölgað mjög undanfarin
ár.“ Áslaug endurómaði þar stefnu
flokksins fyrir borgarstjórnarkosningar. „Sjálfstæðisflokkurinn ætlar
að stuðla að því að fjölga valkostum í
menntun reykvískra barna. Við viljum
efla samkeppni og fjölbreytni með
sjálfstæðari skólum og fleiri sjálfstætt
starfandi skólum,“ segir í stefnuplaggi
flokksins. Áslaug sagði í sama viðtali
að foreldrar sem ekki hefðu efni á að
greiða aukið fyrir nám barna sinna
ættu að forgangsraða með öðrum hætti.
„Skoðum foreldrana sem eru núna hjá
einkaðilum. Þetta eru foreldrar sem eru
með engum hætti öðruvísi en aðrir foreldrar hjá borginnni. Þau hins vegar
forgangsraða þessum fimm þúsund kalli
sem skólagjöldin eru meiri.“ Hún sagði
vinstrimenn kreddufulla og mótfalla
arði. „Það er algjör kredda vinstrimanna
að arðsemiskrafan sé slæm. Hún er það
ekki,“ sagði Áslaug.
Ríkið borgi
„Íslenskt menntakerfi er að megninu
til fjármagnað af hinu opinbera og
fyrir slíku fyrirkomulagi má færa sterk

Atli Þór Fanndal
rök,“ segir í menntaskýrslu Samtaka
atvinnulífsins, eins eiganda Tækniskólans. Samtökin virðast þó mjög áfjáð í að
einkaðilum verði hleypt að fé því er hið
opinbera leggur til og gerir ekki sérstaka
athugasemd við þá forgangsröðun samfélagsins að leggja talsverðan metnað í
menntun. „Menntamál eru þó víðfeðmari en flestir málaflokkar á forræði hins
opinbera, einkum þegar áhrif á lífskjör
eru metin. Þannig mótar menntakerfið
einstaklinga á margvíslegan hátt; byggir
upp hagnýta hæfileika, leggur grunn
að samfélagslegum viðmiðum, eflir
tilfinningaþroska og styður við félagslega tengslamyndun. Á sama tíma er
menntakerfið grunnstoð verðmætasköpunar í hagkerfinu og styrkir getu
þess til að mæta alþjóðlegri samkeppni.
Með öðrum orðum er menntun stærsta
efnahagsmál framtíðarinnar.“
Stenst ekki nána skoðun
Opinbera skýringin um að Iðnskólinn
verði einkavæddur með yfirtöku Tækniskólans eftir aðeins örfárra vikna vinnu
stenst ekki nánari skoðun. Ákvörðun
sem þessi er í höndum fleiri aðila en
menntamálaráðuneytisins. Hins vegar
má halda því fram til að skera á pappírsslóð hjá hinu opinbera og um leið
verður erfiðara að rekja pappírsslóð
ákvörðunarinnar. Óskað var samtals
við menntamálaráðherra vegna málsins. Í svari frá Sigríði Hallgrímsdóttur,
aðstoðarmaður ráðherra, var vísað á
verkefnastjóra sameiningarinnar, Ársæl Guðmundsson. Hann er embættismaður og tekur ekki pólitískar ákvarðanir heldur ráðherra.

1. Maí 2015

VIKUBLAÐ

12 REYKJAVÍK

Fyrst og
fremst...

Betra grænmeti

Tímabært að skoða kosti
og galla Borgaralauna
1
. maí er dagur til að fagna framlagi verkalýðshreyfingarinnar,
baráttu hennar og afrekum í
gegnum árin. Stéttarfélög hafa eflt
verkalýðinn til muna og gefið okkur
40 tíma vinnuviku og 8 klst vinnudag,
en í dag hafa hnattvæðing og tækniframfarir heft getu stéttarfélaga til að
knýja fram betri kjör.
Samkvæmt skýrslu frá Oxfordháskóla 2013 og nefnist „Framtíð
atvinnumála: Hversu viðkvæm eru
störf gagnvart tæknivæðingunni? ”
eru miklar líkur á að helmingur allra
starfa í Bandaríkjunum hverfi vegna
tækniframfara. Samkvæmt höfundum
eru störfin sem eru í mestri hættu láglaunastörf sem krefjast lítillar þekkingar. Allt bendir til að fjölgun nýrra
starfa mun ekki halda í við þau sem
tölvur og vélmenni taka yfir. Mikill
þrýstingur á bótakerfi hins opinbera
mun kalla á skilvirkari velferðarkerfi.
Ljóst er að hægt er að líta á þessa
þróun sem mikla ógn við núverandi
samfélagsuppbyggingu og ríkjandi
hugmyndafræði. Spurningin er
hvernig við ætlum að bregðast við
þessari þróun. Munum við nota mikilvægan tíma okkar og orku í að spyrna
við óhjákvæmilegri þróun til þess eins
að viðhalda úreltri hugmyndafræði
eða munum við líta á þessa þróun

Höfundur er
Halldóra Mogensen,
varaþingmaður Pírata

sem tækifæri til að byggja öðruvísi
framtíð?
Nú þegar að sjálfvirkni starfa fer
ört vaxandi er tímabært að skoða
nýjar lausnir en ein sú hugsanlega
er skilyrðislaus grunnframfærsla eða
einfaldlega, borgaralaun.
Borgaralaun er hugmynd að kerfi
sem ætlað er að leysa almannatryggingakerfið af hólmi eða í það
minnsta einfalda það verulega og gera
það skilvirkara með því að minnka
skriffinsku og eftirlit. Þetta er framkvæmt með því að greiða hverjum
og einum borgara fjárhæð frá ríkinu
óháð atvinnu eða öðrum tekjum. Þessi
upphæð er hugsuð sem grunnframfærsla til að tryggja efnahagslegu og
félagslegu réttindi borgara landsins.

Thomas Paine hélt því fram að
„jörðin, í sínum náttúrulega ham
er, og verður alltaf, sameiginleg eign
allra jarðarbúa.“ Paine vildi meina að
allir, hvort sem þeir væru ríkir eða
fátækir, ættu að fá greiddan arð af
sameiginlegum auðlindum landsins.
Þessi arður eða laun væru eðlilegur og
meðfæddur réttur allra borgara. Paine
sagði“Það er ekki góðgerðarstarfsemi,
heldur réttindi, ekki ölmusa heldur
réttlæti, sem ég tala fyrir. ”
Borgaralaun gætu jafmframt, með
útrýmingu fátæktar minnkað glæpi,
eflt heilbrigði, menntun, lýðræðisþátttöku, sjálfstæði og nýsköpun
og myndi hafa þau áhrif að valdefla
verkalýðinn á einstaklingsgrundvelli.
Getan til að segja „nei“ við vinnuveitenda, hefði t.d. óneitanleg áhrif
á hlutdeild verkalýðsins í hagnaði
fyrirtækja með betri launum, starfsskilyrðum, hlunnindum o. fl. En tilraunir með borgaralaun víðsvegar um
Norður-Ameríku sýna jafnframt að
atvinnuþátttaka, og því mannauður
atvinnulífsins, eykst eins og kemur
fram í þingsályktunartillögu
Pírata um að kostir og gallar þessa
möguleika skuli skoða á Íslandi.
Það er orðið tímabært að rannsaka
hvort að yfirvofandi atvinnuleysi sé
yfir höfuð eitthvað til að óttast.

Sömu tækifæri og hvati
til atvinnuþátttöku

Betri ávextir

þjónusta

Fjárhagslegur hvati
Eins og lífeyriskerfið er uppbyggt
í dag, annars vegar greiðslur frá
Tryggingastofnun ríkisins og hins
vegar frá lífeyrissjóðunum er fjárhagslegur hvati til að stunda hlutastarf, þó einkum vegna bótaflokks
sem kallast sérstök framfærsluuppbót,
enginn. Þeir sem hafa tækifæri til að
vinna sér inn 30 – 40 þúsund krónur
á mánuði hafa engan fjárhagslegan
ávinning af því, þar sem innkoman
skerðir lífeyririnn um nákvæmlega
sömu upphæð. Í skýrslunni Virkt samfélag 1) sem Öryrkjabandalag Íslands
gaf út á dögunum og fjallar um tillögur
að heildstæðu kerfi starfsgetumats og
framfærslu á grundvelli þess er lagt til
að sérstök framfærsluppbót verði sameinuð tekjutryggingu svo fjárhagslegur
hvati til atvinnuþátttöku aukist. Þessu

Höfundur er
Ellen Calmon,
formaður ÖBÍ

geta stjórnvöld breytt með skjótum
hætti.
Hlutastörf við hæfi og viðeigandi aðlögun
Skert starfsgeta getur þýtt að viðkomandi hafi einungis starfsgetu til að sinna
heimilislífi og eigin umhirðu, en hún
getur einnig þýtt að viðkomandi geti
stundað hlutastarf við hæfi. Þá er átt
við sveigjanleg störf með viðeigandi
aðlögun, þar sem tekið er mið af mismunandi skerðingum fólks með tilliti
til vinnutíma, vinnutilhögun og vinnufyrirkomulag.
Í óformlegri könnun sem ÖBÍ
gerði síðastliðið vor kom í ljós að fá
hlutastörf með hæfilegum sveigjanleika
og aðlögun voru í boði fyrir fatlað fólk
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Betra kjöt

Í

dag á baráttudegi verkalýðsins
mun í göngunni þramma hópur
fatlaðs fólks og örorkulífeyrisþega.
Krafan um atvinnu fyrir alla í samræmi við Samning sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks verður
söngur þeirra í dag. Krafan um jöfn
tækifæri fatlaðs fólks og örorkulífeyrisþega til atvinnuþátttöku með viðeigandi aðlögun og fjárhagslegum hvata
er megininntakið.

og fólk með skerta starfsgetu en fjölga
þarf slíkum störfum. Þar þyrfti ríki og
sveitarfélög að ganga fram með góðu
fordæmi, enda stórir atvinnurekendur.
Ein leið til þess væri sú að skylda yrði
að ráða ákveðið hlutfall starfsfólks með
skerta starfsgetu. Þá er nauðsynlegt að
komið verði á löggjöf um bann við mismunun á vinnumarkaði á grundvelli
fötlunar til að tryggja rétt fatlaðs fólks
á vinnmarkaði þannig að það þurfi ekki
að óttast að missa starf vegna fötlunar.
Framfærsla skal tryggð
Þá er einnig mikilvægt að geta þess að
í hverju samfélagi er og verður ávallt
hópur fólks sem getur ekki og mun
aldrei geta stundað vinnu. Þessum
hópi samfélagsins sem og öðrum örorkulífeyrisþegum skal ávallt tryggð
framfærsla sem er í takti við dæmigerða framfærslu hvers tíma og er í dag
ríflega 300.000 krónur.
Að lokum vil èg hvetja þig til að
skrifa undir àskorun til stjórnvalda á
obi. is að lögfesta Samning Sameinuðu
þjóðanna um réttindi fatlaðs fòlks
Sjáumst í göngunni í dag!
Baráttukveðjur, Ellen Calmon formaður ÖBÍ
1) Virkt samfélag má sjá hér: http://www.obi.is/
media/utgafa/Virkt-samfelag_net.pdf

Auglýsingasíminn
er 578 1190

Óskum öllum launþegum á Íslandi
til hamingju með baráttudag
verkalýðsins 1. maí
SELTJARNARNESBÆR

SELTJARNARNESBÆR

HVALUR HF.

Kópavogsbær

Við styðjum he

Óskum
öllum
launþegum
á
ákvörðun
fyrrverandi
sjávarútvegs
til hamingju
með
baráttu
hvalveiðar
til styrktar
íslensku
atvin
bærar verkalýðsins
hvalveiðar að jafnvæg

tyðjum heilshugar
Við styðjum h
Verkalýðsfélag Akraness

1.maí

ðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um
auknar
ákvörðun fyrrverandi sjávarútveg
ar til styrktar íslensku atvinnulífi, endahvalveiðar
stuðla sjálftil styrktar íslensku atvi
bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar. bærar hvalveiðar að jafnvæ

Verkalýðsfélag Akranes
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Hjólreiðar fyrir alla:

Allir mega njóta að hjóla
H
ann Torkild er orðinn þjóðþekktur í Danmörku, kominn vel á tíræðisaldurinn. Ole
Kassow gaf sig á tal við hann og úr varð
að hann leigði hjól og bauð Torkild vini
sínum út að hjóla. Þetta gat hann á farþegahjóli, þar sem Torkild fékk að sitja
framan á og Ole hjólaði með hann um
Kaupmannahöfn. Þeir hjóluðu hverfin
þar sem Torkild hjólaði sjálfur á sínum
yngri árum, þar sem hann áður gekk
um götur bæjarins við hlið konunnar
sinnar sem nú er löngu dáin.

Eftir hjólatúrinn fór Torkild heim á
hjúkrunarheimilið sitt og starfsfólkið
greindi snarlega bætta líðan gamla
mannsins og það leið ekki á löngu fyrr
en að allir á hjúkrunarheimilinu vildu
fá að fara með Ole Kassow út að hjóla.
Að lokum óskaði Ole eftir styrk frá
borginni til að kaupa hjól fyrir heimilið. Og starfsmaður borgarinnar, hún
Dorthe, sem fór fyrir velferð eldri
borgara, leist svo vel á uppátækið að
hún vildi strax að keypt væru fimm
samskonar hjól og unnið að því að sem

Sesselja Traustadóttir, Hjólafærni á
Íslandi

Sofia er ein af sjálfboðaliðunum sem hjólar með eldri borgara. Ánægjan er
gagnkvæm og upplifunin einstök. Myndin er tekin í janúar 2014. Mynd - SDMH

flestir gætu notið þess að finna vindinn
í hárinu og njóta þess að líða um og
vera reiðhjólaferðalangar.
Síðan eru liðin tvö ár og starfið hefur
bara vaxið og dafnað. Christaniuhjólin
hafa vart undan að framleiða hjól fyrir
hjúkrunarheimilin sem vilja vera með í
Cykling uden alder og verkefnið hefur
teygt sig um alla Danmörku og langt út
fyrir landamærin; um 20 lönd í heim-

inum eru núna að innleiða Hjólreiðar
fyrir alla.
Einstök ánægja, upplifun og rof á
einangrun, einkennir þetta starf. Sjálfboðaliðar úr röðum aðstandenda og
nágranna hjúkrunarheimilanna eru
virkir í að stíga og stýra hjólunum og
þess eru jafnvel dæmi að vistmennirnir
sjálfir hafa fundið hjá sér styrk til að
stíga hjólin sjálfir fyrir aðra vistmenn.

Höfum það ævinlega hugfast að
rétturinn til að njóta hjólreiða er ekki
bundinn við einn aldur. Allir mega
njóta þess að hjóla. Það eru réttindi
sem við getum hjálpast að við að bjóða
okkar nánustu og getum auðveldlega
gert hér á Íslandi líka. Það er gott að
hjóla saman.
www.cyklingudenalder.dk

Hrein lind er auðlind

Þ

að að geta skrúfað frá krana Vatnsveitur á höfuðborgarsvæðinu
og fengið hreint og ómeð- hafa eftir áratugalanga vöktun á
höndlað grunnvatn eins og við gæðum neysluvatns. Leitað hefur
Reykvíkingar getum, er óendanlega verið til helstu sérfræðinga í þessum
mikils virði og langt frá því að vera málum, áhættumat fyrir mengun
sjálfsagt. Þrátt fyrir að um 95 pró- skoðað og líkanreikninga af grunnsent Íslendinga búi við slík lífsgæði er vatnsrennsli rýndir til að afmarka
staðan þannig að sjöundi hver jarðar- það landsvæði sem þarf að vernda
búi býr nú við skort á hreinu og ör- til að vatnsból okkar mengist ekki.
uggu drykkjarvatni. Heilbrigðisnefnd
Aftaksturinn er tillaga að heilReykjavíkur hefur lagt áherslu á að brigðissamþykkt um verndun vatns
Höfundur er
það sé yfirlýst stefna til framtíðar að og vatnsverndarkort sem borgarHeiða Björg Hilmisdóttir,
formaður Heilbrigðisnefndar
neysluvatn höfuðborgarbúa sé ómeð- stjórn Reykjavíkur samþykkti einog borgarfulltrúi
höndlað grunnvatn. Það er mikilvægt róma á fundi sínum í Breiðholti á
Samfylkingarinnar í Reykjavík
fyrir lýðheilsu og lífsgæði okkar og dögunum.
auður sem við eigum í sameiningu
Það er mikilvægt verkefni Sveitbendir til annars
en að einhugur sé ræs
sem við meigum ekki fórna fyrir arstjórna á Höfuðborgarsvæðinu
og tilboð
Við gerum
í reglubundna
skammtíma gróðahugsun um nýtt okkar íbúa að við verndum það land- um málið hjá öllum sveitarfélögum
ykkur að kostnaðarlausu.
Við gerum tilboð í reglubundna ræstingu
byggingarland eða ferðamennsku um svæði sem þarf til að tryggja hrein- og það er afar mikilvægt því vatnið
netfang:vatnsverndarsvæði.
thrif@centrum.is
ykkur að leika
kostnaðarlausu.
vatnsins. Það verður ekki aftur virðir engin sveitarfélaga mörk. UmÁ vegum Samtaka sveitarfélaga á tekið ef við mengum grunnvatnið hverfisráðuneytið mun fá heilbrigðishöfuðborgarsvæðinu hefur síðustu og því þurfum við að haga öllum samþykktina og vatnsverndarkortið
3 til 4 ár farið fram Heildarendur- framkvæmdum og umgengni um til staðfestingar þegar öll sveitarfélög
skoðun á vatnsvernd á höfuðborgar- og í nágrenni við vatnsverndarsvæði hafa samþykkt tillögurnar og vonsvæðinu. Sveitarfélögin byggja á þeirri með þeim hætti að engin hætta sé á andi munum við byrja að starfa samþekkingu sem Heilbrigðisnefndir og að vatn mengist. Það er ekkert sem kvæmt nýjum samþykktum í sumar.
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ykkur að kostnaðarlaus

Bjóðum sérhæfða þjónustu fyrir
íbúðir sem eru í útleigu fyrir túrista.

Einkarekið Apótek

Lágt lyfjaverð - góð þjónusta

Findus kanilsnúðar
Hvað er betra en að vakna upp
við angan af ilmandi bakkelsi?

... og nú fleiri nýjar tegundir
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Öfundarverkföll?

EITT ER VÍST: ALNO

Í gær, fimmtudag, lögðu meðlimir
fjölda aðildarfélaga Starfsgreinasambandsins niður vinnu frá hádegi til
miðnættis. Á síðustu vikum hafa fjölmargar starfsstéttir gripið til verkfallsaðgerða, þar á meðal mörg aðildarfélög
BHM, og á næstu dögum og vikum
mun þeim fjölga.
Allir sem hafa fylgst með fréttum átta
sig á því að tilgangur þessara aðgerða
er einfaldur: Að knýja vinnuveitendur
að samningaborðinu og leggja áherslu á
kröfur um bætt kjör. Allt launafólk veit
líka að kröfurnar eru réttmætar. Og öll
þau sem reka heimili skilja að krafan
um hækkun lægstu launa er krafa um
að komast örlítið nær því að geta lifað
mannsæmandi lífi, að komast örlítið
nær því að losna við kvíðahnútinn úr
maganum kringum hver mánaðarmót.
Nema fjármálaráðherra.
Í viðtali við RÚV síðustu helgi lýsti
Bjarni Benediktsson því nefnilega yfir
að í kröfum BHM fælist „ábending um
það að við höfum mögulega gengið of
langt í því að jafna kjörin á landinu“.
Bjarni taldi að kröfur BHM um að
menntun væri metin til launa sýndu að
ekki væru nægir „hvatar“ fyrir fólk til
að afla sér menntunar. Sem er rétt. Það
hvetur ekki beinlínis til menntunar að
laun fjölda hámenntaðra starfsstétta
innan BHM dugi varla fyrir nauðþurftum.
En einhvernveginn tekst Bjarna að
túlka stöðuna svo að vandamálið sé of
mikill jöfnuður. Að kröfur BHM séu
sprottnar af metingi félagsmanna við
minna menntað fólk. Fólk ætli í verkfall vegna þess að því finnist of lítill
munur á sínum launum og svo annarra
með enn lægri laun. Þessi furðulega
kenning fjármálaráðherra er ákveðin
útgáfa af lífseigustu ranghugmynd
íhaldsins um að baráttan fyrir jöfnuði
sé í raun knúin áfram af öfund. Öfund
á þeim sem hafa það betra.
En vandamálið er augljóslega ekki of
mikill jöfnuður. Vandinn er að hinar
vinnandi stéttir ná varla endum saman
meðan stjórnvöld keppast við að bæta
kjör þeirra sem hafa það best.
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