För att nu redarna ska kunna f1 de -lättare att leva upp till sina "löften" vore det
kanske på tide_n att: införa en så
ausul också i det svenska sjöfolksavtalet.
antic Cinderella föreslår därför
Fackklubben ombord ris
att kongressen ger för ndsstyrelsen i uppdrag att verka för ett extra lönetillägg för
arbeten i last
och tankar samt för andra smutsiga arbeten.
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Sekreterare

MOTION nr 3~ ·•
1
Vid klubbmöte ombord mhi~19n.06.06 antogs enhälligt följande motion till
1978 års kongress:
Minimibesättning är ett begrepp som för några år sedan infördes i svenska fartyg och
efter vad det syns har denna form av "rationalisering" definitivt kommit för att stanna.
I samband med att d~nna lag genomfördes lät redarna förstå, att det folk som togs
bort från fartygen skulle kompenseras med ökad användning av tekniska hjälpmedel.
Kamke har det löftet infriats vad gäller nybyggd:;. fartyg, men på atcrrebrtar.liar ofta
inga forbättringar kommit för att göra arbetet lättare för den lilla besättning som finns
kvar.
Vidare lät man förstå att en mängd arbeten som tidigare utförts ombord nu skulle
göras___tl ~h att_l!lan i större utsträckning skulle t;-extrafolK ifi1n land~id
hamnvistelse. Minimibesättning skulle finnas ombord mer eller mindre för att sköta de
absolut nödvändiga sysslorna när det gäller underhåll samt givetvis Fartygets Framdrift.
Och så långt låter det ju bra.
Emellertid är det Fortfarande en hel del så kallade varvsjobb som utförs ombord,
,:t; ci~ rer>)(Öring av ballasr~_;inkar och andra grövre ~r!)"et"n._En del arbeten som skulie
.r+ör 1s a' s tand~b~ -gang, tex en stor- re ~gö ring av lastru m, utförs också av folket
,-.mf:,;:. rd Det där "nödvändiga underhållet" får ofta komm a i andra hand, i stället gör
man al11 så ombord "skitjobben" som skulle göras på varv och av extrafolk.

Il

Likaså utnyttjas e~~1fa~it s;ötölket för ~astu~rpe~n._~so~i_v-_ och pålu_ckning, lossande av surrningar före hamnanlöp m m, ja t o m till rent lastnings- och
loss~-;ngs-arbere.· - - - - ·· '

Ändå klagar svenska redare på alltför höga lönekostnader, trots att de har fått ner
storleken på besättningarna genom "rationaliseri ngar" och trots att de ombordanställda gör arbeten de egentligen inte skulle ha gjort.
I t ex Danmark har sjöfolket ett direkt lönepåslag så fort de beordras ner i lastrum
och tankar, liksom då det gällersp&ientSmutslgäaroeten som sprut~!J~!.11g o._ch
_rf~ng_av r~!lnSte-iiar. Eilligrharornoörchlttgangltgauppgifter-skufie det på§_laget
yara SQ%.....extra..-PeLlimm.e~ · · -- ---- -·
För att nu redarna ska kunna få det lättare att leva upp till sina "löften" vore det
kanske på tiden att införa en sådan klausul också i. det svenska sjöfolksavtalet.
Fackklubben på Falstaff har alltså därför kommit med denna ide.
Fackklubben ombord m/s Falstaff föreslår därför
att kongressen måtte ge förbundsstyrelsen i uppdrag att verka för ett extra lönetillägg
för arbeten i lastrum och tankar samt för andra smutsiga arbeten.
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