
GREINARGERÐ
um fundi nefndar um vinnuskilyrði um borð í fiskiskipum á vegum

Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (ILO) á 93. þingi stofnunarinnar í Genf
31. maí - 17. júní 2005.

Inngangur
Nefnd Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (ILO) um vinnuaðstöðu um borð í fiskiskipum
fundaði í þjóðarhöllinni (f. Palais des Nations) í Genf daganna 31. maí - 16. júní 2005. Um
3000 fulltrúar ríkisstjórna, samtaka atvinnurekenda og launafólks sóttu þingið. Þingforseti
var kosinn Basim Khalil Alsalim, vinnumálaráðherra Jórdaníu. Varaforsetar voru kosnir
Andrew J. Finlay úr röðum atvinnurekenda, Hilda Anderson frá samtökum launafólks og
Galo Chiriboga Zambrano úr hópi fulltrúa ríkisstjórna en hann er vinnumálaráðherra
Ekvador. Sérstakir gestir þingsins og forstjóra alþjóðavinnumálaskrifstofunnar í Genf, Juan
Somavia, voru Abdelaziz Bouteflika, forseti Alsír og forseti Arbabandalagsins og Olusegun
Obasanjo, forseti Nígeríu, en hann er um þessar mundir formaður Einingarsambands
Afríkuríkja. Sendinefnd Íslands á 93. alþjóðavinnumálaþinginu skipuðu: Frá félagsmála-
ráðuneyti: Gylfi Kristinsson skrifstofustjóri og Eyjólfur Sæmundsson, forstjóri Vinnueftirlits
ríkisins. Frá utanríkisráðuneyti: Stefán Haukur Jóhannesson sendiherra og Ingibjörg
Davíðsdóttir sendiráðunautur í fastnefnd Íslands í Genf. Frá samgönguráðuneyti: Sverrir
Konráðsson, sérfræðingur hjá Siglingastofnun. Frá Alþýðusambandi Íslands: Magnús
Norðdahl lögfræðingur ASÍ, Sævar Gunnarsson, forseti Sjómannasambands Íslands og
Ísleifur Tómasson starfsmaður Rafiðnaðarsambands Íslands. Frá Samtökum atvinnulífsins:
Hrafnhildur Stefánsdóttir og Jón H. Magnússon bæði lögfræðingar SA.1

Helstu mál á dagskrá
Helstu málefni þingsins voru þessi: skýrsla um aðgerðir til að framfylgja alþjóðasamþykktum
um afnám nauðungarvinnu, alþjóðasamþykkt um vinnuskilyrði fiskimanna, aðgerðir til að
auka atvinnu fyrir ungt fólk og umræður um gerð nýrrar rammasamþykktar um aðbúnað og
hollustu á vinnustöðum. Fastur liður á dagskrá þingsins er umfjöllun um skýrslu sérfræðinga-
nefndar Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (ILO) um framkvæmd aðildarríkjanna á alþjóðasa-
mþykktum á sviði félags- og vinnumála.

Nefnd um vinnuskilyrði fiskimanna
Á þinginu fór fram síðari umræða um tillögu að nýrri alþjóðasamþykkt og tilmælum um
vinnuskilyrði sjómanna um borð í fiskiskipum. Fór hún fram í sérstakri nefnd skipaðri
fulltrúum stjórnvalda, útgerðarmanna og fiskimanna. Undirritaður sat í þessari nefnd fyrir
hönd stjórnvalda. Formaður nefndarinnar var kjörinn Fernando Ribeiro Lopez frá Portúgal
(stjórnvöldum). Varaformenn voru kjörnir Rose Karikari Anang frá Ghana (útgerðarmenn) og
Irabor Onikolease frá Nígeríu (fiskimenn).

Hinni nýju samþykkt var ætlað að leysa af hólmi eldri samþykktir ILO, nánar tiltekið:
samþykktir nr. 112/1959, um lágmarksaldur fiskimanna, nr. 113/1959, um læknisskoðanir, nr.
114/1959, um einstök ákvæði ráðningarsamninga fiskimanna, nr. 125/1966, um hæfnis-
skírteini fiskimanna og nr. 126/1966, um aðbúnað fiskimanna. Þá var einnig ætlunin að nýja
samþykktin kæmi í stað tilmæla ILO nr. 7/1920, um vinnutíma fiskimanna og tilmæli nr.
126/1966, um starfsþjálfun fiskimanna.

1 Fréttatilkynning félagsmálaráðuneytisins 22.6.2005.



Talsverður ágreiningur reis innan nefndarinnar um gildissvið samþykktarinnar einkum að því
er varðar stærðarmörk í brúttótonnum talið, en meginástæða þess ágreinings er talin vera
mismunandi byggingarlag skipa í Asíu og Evrópu. Fiskiskip frá Evrópuríkjum eru allajafna
breiðari og styttri en skip frá Asíu sem eru gjarnan löng og mjó. Af þeim sökum verður
misræmi í stærðarhlutföllum sem lýsir sér t.d. í því að ef kröfur um lofthæð í íbúðarrými
fiskiskipa yrðu auknar breyttust hlutföll asísku skipanna þannig að stöðugleiki þeirra yrði
minni vegna þess að þau eru mjórri og lengri. Um tíma leit út fyrir að tekist hefði að jafna
þann ágreining sem uppi var með því að láta ákvæði samþykktarinnar taka til fiskiskipa sem
eru lengri en 24 metrar eða 175 mælingatonn eða stærri. Mikilvægar fiskveiðiþjóðir í Asíu
þar á meðal Japanir lýstu því yfir að þessi málamiðlunartillaga kæmi ekki til móts við
hagsmuni þeirra.

Í umræddri tillögu að alþjóðasamþykkt er m.a. kveðið á um ábyrgð útgerðarmanns, skipstjóra
og sjómanna á fiskiskipum. Enn fremur um mönnun og hvíldartíma, fyrirkomulag á greiðslu
launa, aðbúnað og fæði, heilsugæslu, vinnuvernd, tryggingar og um vernd vegna
atvinnutengdra sjúkdóma, slysa eða dauða. Í viðaukum við samþykktina er m.a. að finna
tilmæli um form ráðningarsamninga.2 Hér má sjá efnisyfirlit draga að samþykkt um
vinnuskilyrði um borð í fiskiskipum.

Atkvæðagreiðsla
Við lok ráðstefnunnar 16. júní var gengið til atkvæða, m.a. um tillögu að ofangreindri tillögu
að alþjóðasamþykkt um vinnuskilyrði fiskimanna sem fiskiskipanefndin hafði gengið frá.
Niðurstaða atkvæðagreiðslunnar var sem hér segir: 288 studdu tillöguna, 8 voru á móti og
139 sátu hjá. Þar sem 290 atkvæði þurfti, eða tvo þriðju hluta greiddra atkvæða, til að
samþykkja tillöguna féll hún á tveggja atkvæða mun (alls voru greidd 435 atkvæði). Að
fenginni þessari niðurstöðu samþykkti þingið tilmæli til stjórnarnefndar Alþjóðavinnumála-
stofnunarinnar um að málið verði tekið að nýju á dagskrá Alþjóðavinnumálaþingsins árið
2007. Eins og áður segir varð uppi ágreiningur um gildissvið samþykktarinnar og er líklegt að
sá ágreiningur hafi orðið þess valdandi að hún náði ekki fram að ganga að þessu sinni.
Fulltrúar Suð-Austur Asíu með Japana í broddi fylkingar höfðu lýst yfir óánægju með þá
málamiðlunartillögu sem lögð var fram um gildissvið samþykktarinnar og er líklegt að það
hafi riðið baggamuninn þegar til atkvæðagreiðslu kom við þinglok. Einnig töldu sumir að þær
breytingar sem voru gerðar á drögunum sem lágu fyrir í nefndinni hafi valdið því að þau urðu
of ítarleg og sveigjanleikinn hafi farið forgörðum. Við það taldi fjöldi ríkja sig ekki geta stutt
samþykktina, einkum þau sem eru skemmra komin en þróuð iðnríki.

Sverrir Konráðsson,
stjórnsýslusviði
Siglingastofnunar Íslands

Tengill á drög að fundargerð um 93. þing ILO ásamt samþykktinni sem lögð var fram til
atkvæðagreiðslu:
http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc93/pdf/pr-19.pdf
Frétt á heimasíðu Siglingastofnunar Íslands, 5. júlí 2005.
Kynning á fundi Siglingaráðs, 18. febrúar 2005.

2 M.a. úr fréttatilkynningu félagsmálaráðuneytisins 22.6.2005.


