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Hamnarbetareförbundet
Gunnar Nordberg
Tillhanda .
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Refr. I uppdrag att delgiva
Vid sammakomsten den 17.11 1973 i Jönköping diskuterades tillämpande,
förhållande, uppfattningar och skyldigheter i ärendet arbetarskydd.
Vi fann att vikten och nyttan av ett verksamt arbetarskydd är av allmänt intresse. Nuvarande rådande förhållanden ansågs ej tillfredsställande. Omstrukturering, nya arbetsmetoder och mera maskinella
inslag kräver en ökad vaksamhet och tillsyn.
Den nyligen publicerade olycksfallsstatistiken med registrering över
olycksfall i samband med stuveriarbete anser vi utgör ett entydligt
bevis på rådande dåliga förhållanden.
Med hänvisning till.vad som sker och förevarit menar vi att det finns
ett mycket starkt ointresse för skyddsuppgifter som till stor del
bottnar i arbetsgivarens vinstbegär och som ger möjlighet till undanmanöver. Sådana förhållanden är i längden ohållbara och får bara til!
följd att skyddsombuden ensamma eller i någon mån tillsammans med den
inspekterande yrkesinspektionen får agera skyddspoliser.
µppgifter av nämnd art har ej betraktats med välvilja, detta till trots
att aktionerna både varit berättigade och legala. Stuveriarbetaren
och deras organisation har i stället med orätt, framställts som
varande notoriska oroselement och bråks t akar, ett förhållande som
ofördröj~igen skall tillrättaläggas.
Vi anser detta förhållande oriktigt och vi tycker att landets skyddsvårdande myndigheter suttit med armarna i kors och brustit i vaksamhet och intresse när de stillatigande åsett ned s ablingar av kämpande skyddsintressen.
Vidare anser vi det vara otillbörligt att engagera pedagoger som
mera inriktar sig på pei-son.ntressen än den uppgift ·som de utsetts
för at~ utföra, nämligen att stärka skydd s medvetandet.
Vi vänder oss även med ett monopoltänkand e i så allmännyttiga Qch
viktiga angelägenheter s om att värna om den enskilda arbet&ren.
Vi förordnar vArt förbund att mera aktivt engagera sig i den för
oss så betydel s efulla fråean "arbetare skydd". Tidningen "Hamnarbetare"
skall mera än nu inrikta sig p~ uppgiften. Genom att tillkännagiva
förekomsten av kungörelser och bestämmelser i s tyckeform, tror vi ·
att de t kan skapa en bättre medvetenhet. De s sutom tror vi att sakli~a
redogörelser för vi s sa inträffa de olycksfall och tillbud skulle
väcka till insikt. Tidningen bör föra en saklig debatt för att sporra
myndi gheterna på riksnivå även genom kanaler.
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Förbundet bör verka för att en kursverksamhet kommer till stånd med
en bredare inriktning och mera anpassad till de rådande förhållanden.
Kurser i arbetarskydd med blandat inslag branschmässigt skall förordas. Förbundet skall även verka för att stadsmakten skall lämna
samma ekonomiska hjä~ p som tillerkännes miljövården f~punktinsatser.
Så i stort s ett, en s~tö~
· tivi~) för en berättigad och för alla
livsviktig sak.
-.'·_ _
- KP!'~~

Enl~gt uppfatt_n~i_n.::::.
g_;_.::_~__:(_~~___..:.../
:__~---'-~~~~~~~...;_--~~--s--........_,;;...,.........-.-,;;,

Oxelösund de• 24/11 1973

Sv Ha.llllarbetareförbundet
Avdel -.r 4 Göteborc •

..

Kaarater.

E•ligt uppdrag har jag mu färdicställt skrivelsen till
förbundets ke•tacktma.n 1 akyids!råger Gunnar Noriberg.
Medsän.4er här e• fotestatkopia av skrivelse• ech som
jag tror em:fattar de vese•tligaste frågeställningarna
i•o• tankegången arbetarekyid.
O• skriVJl~nge• finner g&dkä.Ianie
avdelninc.
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