
HSA ILO – 2.-4.sept. 2003 1

GREINARGERÐ
UM ÞRÍHLIÐA FUND SÉRFRÆÐINGA UM VINNUAÐSTÖÐU UM BORÐ Í

FISKISKIPUM Á VEGUM ALÞJÓÐAVINNUMÁLASTOFNUNARINNAR (ILO).

Inngangur
Upphaf þess má rekja til mars 2002 þegar Alþjóðavinnumálastofnunin (ILO) ákvað að
setja á dagskrá ILO-þingsins í júní 2004 alþjóðasamþykkt um öryggi, heilbrigði og
velferð fiskimanna.
Sú ákvörðun hefur sem sagt verið tekin nú þegar að gefa út alþjóðasamþykkt (ILO-
samþykkt) um öryggi, heilbrigði og velferð fiskimanna. Er þessari samþykkt ætlað að
koma í stað þeirra fimm samþykkta og tveggja tilmæla ILO um sama efni. En eitt af
vandamálunum á þessu sviði er það að þær samþykktir og tilmæli ILO sem fyrir eru – eru
komnar all nokkuð til ára sinna og þarfnast endurskoðunar. Enda hafa orðið miklar
framfarir/breytingar í fiskiðnaði.

Sú aðferðarfræði sem beitt hefur verið og verður er að senda aðildarríkjunum
spurningarlista varðandi þau atriði sem þau vilja hafa eða eftir atvikum ekki hafa í slíkri
samþykkt. Íslensk stjórnvöld svöruðu þessum spurningum eftir að hafa haft samráð við
fulltrúa fiskimanna og útgerða og í framhaldi af því var fulltrúum Íslands ásamt fulltrúum
nokkurra annarra ríkja boðið að mæta til Genf til þess að taka þátt í fundi sérfræðinga um
efnið. En fundinum var ætlað að leggja frekari línur um efni samþykktarinnar.

Um fundinn sjálfan
Fundur sérfræðinga um vinnuaðstöðu um borð í fiskiskipa var haldinn í aðalstöðvum
Alþjóðavinnumálastofnunarinnar í Genf daganna 2.- 4. september 2003.
Fundinn sóttu fulltrúa sautján ríkja (stjórnvalda) auk 25 sérfræðinga á vegum
útgerðarmanna annars vegar og fiskimanna hins vegar. Þá voru einnig mættir nokkrir
fulltrúar annarra alþjóðastofnanna þ.m.t. Alþjóðavinnumálastofnunina. Af Íslands hálfu
sótti fundinn Hlynur Skúli Auðunsson, lögfræðingur hjá Siglingastofnun Íslands. Í
þessari greinargerð er fjallað um helstu mál og niðurstöður fundarins.

Efni fundarins

1. Form samþykktarinnar
Mikill meirihluti var samþykkur því að hið endanlega plagg skyldi vera ILO-
samþykkt (ILO-Convention) um efnið, en henni skyldi jafnframt fylgja tilmæli (ILO-
recommendations) sem ekki væru skuldbindandi.

2. Lágmarksaldur fiskimanna
Það var almenn skoðun manna að í samþykktinni skyldu vera ákvæði um
lágmarksaldur. Þá voru menn sammála því að taka mið af þriðju grein (ILO-138
Minimum Age Convention, 1973) og grein 3(d) (ILO 182 Worst Forms of Child
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Labour Convention, 1999). Þ.e.a.s. menn voru sammála um það að endurtaka ekki
orðalag þessara greina heldur leggja þær efnislega til grundvallar. En samkvæmt
þeim er óheimilt að leyfa þeim sem er yngri en 18 ára að vinna við heilsuspillandi,
áhættusama eða ósiðsama vinnu. Hins vegar er heimilt að þeim sem náð hafa 16 ára
aldri slíka vinnu að höfðu samráði við samtök vinnuveitenda og launþega og að því
gefnu að öryggi, heilbrigði og siðferði ungmennisins/ungmennanna sé tryggt og að
viðkomandi hafi hlotið nægilega þjálfun.

3. Læknisskoðun
Menn voru sammála um að í samþykktinni ætti að vera ákvæði um læknisskoðun
fiskimanna áður en haldið er til sjós og með reglulegu millibili þar eftir.
Varðandi hugsanlegar undanþágur frá þessu vildu menn klára að skoða niðurstöður
spurningalistans sem ekki voru fullunnar þegar fundurinn var haldinn.
Þá var voru menn sammála um það að í óskuldbindandi hluta samþykktarinnar
(tilmælunum) ætti að vísa í viðmiðunarreglur Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (ILO)
og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) um læknisskoðun sjómanna fyrir
sjóferð og læknisskoðanir sjómanna með reglulegu millibili (ILO/WHO Guidelines
for pre-sea and periodic medical examinations for seafarers).

4. Heilbrigðisþjónusta á sjó
Menn voru almennt sammála um það að taka yrði mið af staðsetningu, stærð skipa,
tíma þeirra á sjó og þess háttar atriðum í samþykktinni, en gert yrði ráð fyrir því að
um borð í hverju fiskiskipi væru þær “sjúkravörur” sem hæfilegt teldist miðað við
stærð skipsins o.þ.h. Þá ættu fiskiskip að hafa fjarskiptabúnað og áhöfn aðgang að
slíkum búnaði til fjarlækninga. Þá ætti að gera ráð fyrir því hvernig hægt væri að
sækja slasaðan eða veikan sjómann um borð í skipið.
Fulltrúar sjómanna – voru þeirrar skoðunar hvað varðar djúpsjávar fiskiskip að taka
ætti mið af ILO samþykkt 164 (Health Protection and Medical Care (Seafarers)
Convention, 1987).

5. Samningar um vinnu
Sérfræðingarnir voru almennt sammála um að rétt væri að í samþykktinni væru
ákvæði þess eðlis að vinnusamningur ætti að vera til staðar til þess að staðfesta
samband vinnuveitanda og launþega. Þetta ætti einnig við í þeim tilfellum þar sem
fiskimaðurinn sjálfur fær greitt hlutdeild í aflanum.
Samningurinn ætti að uppfylla lágmarskfjölda þeirra atriða sem vísað er til í 6. grein
ILO-samþykktar 114 um vinnusamninga fiskimanna (Fishermen’s Articles of
Agreement Convention).
Varðandi tryggingamál þá yrði farið yfir svör aðildarríkja um það hvort taka ætti þau
inn í samþykktina.

6. Aðbúnaður fiskimanna
Menn voru sammála um að í samþykktinni ættu að vera ákvæði um aðbúnað
fiskimannanna um borð, t.d. ákvæði um drykkjarhæft vatn og nægan mat.
Þá var ákveðið að auk þess ætti að vera listi með megin markmiðum varðandi
aðbúnað fiskimanna í tilmælunum (óskuldbindandi hluta samþykktarinnar). Þá ættu
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jafnframt að vera leiðbeiningar fyrir skipasmiði varðandi smíði fiskiskipa og aðbúnað
fiskimanna. Þetta ætti að taka mið af ILO samþykktum um vinnuaðstöðu farmanna.

7. Mönnun, hæfni og réttindi
Menn voru sammála um að mönnun fiskiskipa annars vegar og hæfni/réttindi hins
vegar væru aðskilin mál og skyldu sett sem slík inn í samþykktina.
Varðandi mönnunina var samþykkt að líta verði í fyrsta lagi á mönnun til siglingar
skipsins (hefðbundna mönnun) og svo í öðru lagi til mönnunar til fiskveiða, þ.e.a.s.
líta á þá sjómenn sem bætast við vegna veiðanna sjálfra. Vegna veiðanna sjálfra og
mönnunar vegna þeirra kæmu einnig til skoðunar ákvæði um hvíldartíma.
Þá var ákveðið að ekki skyldi vera um endurtekningu ákvæða STCW-F að ræða en
hins vegar skyldu slík ákvæði ekki ganga í berhögg við ákvæði STCW-F.

8. Hvíldartími / vinnutími
Ákveðið að í samþykktinni væri ákvæði sem gerði ráð fyrir lágmarkshvíldartíma um
borð í fiskiskipum. Hvíldartími þessi væri hins vegar samkvæmt reglum hver og eins
ríkis. Menn litu svo á að frekari ákvæði eða leiðbeiningar um þetta efni ættu heima í
óskuldbindandi hluta samþykktarinnar.

9. Samráð
Menn voru almennt sammála því hvað varðar vinnu um borð í fiskiskipum að þróun
og innleiðing innlendra löggjafar hvers ríkis fyrir sig yrði aðeins gerð með samráði
við fulltrúa útgerða og fiskimanna.
Fulltrúar útgerðamanna bentu þó á að einungis þyrfti að hafa samráð við þá sem
raunverulega ynnu um borð í fiskiskipum – þ.e. hefðu raunverulegra hagsmuna að
gæta.

10. Skráning fiskimanna
Það var fylgi fyrir því að hafa í óskuldbundandi hluta samþykktarinnar ákvæði sem
fjallaði um skráningu fiskimanna í hverju ríki fyrir sig.
Það voru hins vegar uppi áhyggjuraddir um tilgang slíkrar skrár. Menn voru fylgjandi
skrá í þeim tilgangi að auka öryggi og heilbrigði fiskimanna, tölfræði og til að tryggja
að farið væri eftir lögum og reglum. Menn höfðu hins vegar áhyggjur af því að slík
skráning myndei e.t.v. hindra einhverja í því að geta unnið um borð í fiskiskipum og
jafnframt varðandi persónuvernd. ILO-skrifstofan fékk það hlutverk að skýra þetta
nánar.

11. Öryggi og heilbrigði á vinnustað (fiskiskipum)
Um þetta atriði voru menn ekki á eitt sáttir.
Fulltrúar fiskimanna og fulltrúar stjórnvalda voru þeirrar skoðunar að þetta væri
algert grundvallar atriði sem ætti réttilega heima í þessari ILO samþykkt. Menn tóku
það stórt upp í sig að ef ekki tækist að fá ákvæði um öryggi og heilbrigði í
samþykktina þá væri hún ekki jafn verðmæt og hún annars yrði. Það myndi draga
verulega úr þýðingu hennar.
Fulltrúar útgerðarmanna voru á öndverðri skoðun og bentu á að öryggi og heilbrigði
fiskimanna væri ekki í þeim 7 ILO gerningum sem verið væri að endurskoða. Þetta
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væri nýtt atriði sem yrði að skoðast vel – og að ekki væri hægt koma því við að svo
stöddu. Útgerðarmenn voru hins vegar sammála því að það væri í lagi að minnast á
þessa hluti í samþykktinni, en það væri ekki sami hluturinn og að tekið væri á því í
samþykktinni.

Fulltrúar Danmerkur og Kanada lögðu fram tillögu að texta sem þau ætluðust til að
hver og einn gæti tekið upp heima hjá sér þar sem þau litu einfaldlega svo á að ekki
væri forsvaranlegt að bíða þar til 2005 eftir þessari samþykkt. Fundarmenn voru
efnislega sammála tillögunni, en skiptar skoðanir voru um orðalag hennar.

Efnislega var tillagan á þá leið – að teknu tilliti til þess að vinna um í fiskiskipi er
hættulegt starf leggur fundurinn það til að um borð í hverju fiskiskipi 15 metrar að
lengd eða lengra skuli fara fram áhættumat (e. risk assessment) vegna
vinnuaðstöðunnar um borð. Skipstjórinn skal framkvæma þetta áhættumat að höfðu
samráði við áhöfn skipsins með það að markmiði að:

- takmarka áhættu
- meta hættulega störf og aðstæður sem ekki verður komist hjá
- gera ráðstafanir vegna orsaka hættunnar
- skipta út hættulegum hlutum fyrir hættulausa eða minna hættulega

hluti
- gefa réttar leiðbeiningar til allra starfsmanna
- meta hættu fiskimanna með tilliti til notkunar tækja
- meta útbúnað vinnustaðar með tilliti til hættu.

12. Félagslegt öryggi
Um þetta atriði voru menn ekki á eitt sáttir.
Fulltrúar fiskimanna og stjórnvalda voru þeirrar skoðunnar að í samþykktinni ættu að
vera ákvæði sem tækju á félagslega þættinum með einhverju móti. Fulltrúar
útgerðaraðila voru þessu hins vegar algerlega ósammála og bentu á að hvert ríki fyrir
sig ætti að taka á þessum þætti í sinni löggjöf.
Hins vegar er öllum ljóst að þetta er mjög viðkvæmt mál – auk þess sem eðli
vinnusambandi í fiskiðnaði eru mjög fjölbreytt. Þá var bent á að í mörgum ríkjum,
t.d. þróunarríkjum þá er ekkert félagslet kerfi til þannig að mikill ávinningur gæti
falist í því að taka á félagslega þættinum með einhverjum hætti í samþykktinni eða í
tilmælunum.

13. Yfirfærsla réttinda sjómanna (farmanna) á fiskimenn.
Fulltrúar fiskimanna og fulltrúar stjórnvalda voru þeirrar skoðunar að rétt væri að
yfirfæra einhvern hluta þeirra réttinda sem aðrir sjómenn eiga til fiskimanna.
Hugsanlega þannig að fiskimenn nytu réttinda sem jafna mætti við þau réttindi sem
sjómönnum eru tryggð með ILO-samþykkt 147.

Fulltrúar útgerðarmanna voru hins vegar annarrar skoðunar.
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Niðurstaðan varð því sú að hugsanlega væri hægt að hafa mjög almenn ákvæði um
vinnuvernd um borð í fiskiskipum í samþykktinni og láta svo hvert ríki fyrir sig
útfæra þetta í sinni löggjöf eins og hver og einn vill. Eða jafnvel að útfæra þetta
þannig að annað hvort væru ríki undir ILO samþykktinni eða þá að þau útfærðu þetta
sjálf í sínu réttarkerfi.

14. Framkvæmd og beiting samþykktarinnar innan efnahagslögsögunnar
Fulltrúar fiskimanna og stjórnvalda voru þeirrar skoðunar að nauðsynlegt sé að setja
inn í samþykktina ákvæði um það hvernig framfylgja eigi ákvæðum samþykktarinnar
inn í efnahagslögsögu hvers ríkis fyrir sig. Menn voru jafnvel á því að hægt væri að
setja upp einskonar hafnarríkiseftirlit til þess að tryggja að menn færu eftir þessu.

Fulltrúar útgerðarmanna töldu ekki að þeir gætu gefið upp hver afstaða þeirra væri í
þessu máli að svo stöddu.

15. Veiðieftirlitsmenn
Hér voru fulltrúa útgerðarmanna og fiskimanna aftur ósammála. Þar sem fulltrúar
fiskimanna vilja að óháðir veiðieftirlitsmenn nytu sömu verndar og fiskimenn um
borð í skipum en útgerðarmenn líta svo á að þar sem þeir væru ekki fiskimenn ætti
ekki að vera ákvæði um þá í ILO samþykktinni.
Fulltrúar útgerðarmanna bentu á að ekkert vinnusamband væri á milli þeirra og
veiðieftirlitsmanna.

Næstu skref
Fulltrúum ILO var að loknum fundinum falið að útbúa drög að ILO-samþykkt OG
tilmælum grundvölluð á fundinum og svörum aðildarríkjanna. Drög þessi verða síðan
send aðildarríkjunum og hagsmunaðilum til undirbúnings og þá lögð fyrir ILO þingið í
júní á næsta ári þar sem þau verða til umfjöllunar og síðan til samþykktar á ILO-þinginu í
júní 2005. Í júní 2005 á sem sagt að verða til ILO-samþykkt um öryggi, heilbrigði og
velferð fiskimanna.


