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SVENSKA ILO-KOMMITTEN

Näringsdeparternentet

Betänkandet ILO :s konvention om arbete ombord på fiskefartyg
(SOU 2011 :84)
Genom remiss den 20 februari 2012 (N2012/59/TE) har ILOkommitten anmodats att yttra sig över betänkandet ILO :s konvention
om arbete ombord på fiskefartyg (SOU 2011 :84) . Utredningen är
tveksam till om Sverige bör ratificera konventionen och anser att Sverige bör avvakta med att ta ställning till ratifikationsfrågan till dess att
det finns närmare besked om andra närliggande staters inställning i
frågan . För det fall Sverige väljer att ratificera konventionen har utredningen lämnat förslag till nödvändiga författningsändringar för att
införliva konventionen i svensk rätt .
ILO-kommitten har tidigare anmodats att yttra sig över konvention
188, efter att den antogs av Internationella arbetskonferensen . ILOkommitten ansåg, efter att ha remitterat frågan till berörda myndigheter, i sitt yttrande den 21 oktober 2009 (ärende nr 08/2008), att den
då inte kunde tillstyrka att Sverige ratificerar konventionen . Anledningen till detta var att remissinstanserna pekat på ett stort antal hinder för ratifikation . Arbetstagarledamöterna reserverade sig mot beslutet .
Sammanfattning av remissinstansernas syn på ratifikationsfrågan
ILO-kommitten har tagit del av remissyttrandena över betänkandet
från LO, SEKO, Sveriges Fiskares Riksförbund (SFR), Transportstyrelsen, Sjöbefälsförbundet, Försäkringskassan och TCO . ILOkommitten konstaterar att vissa remissinstanser är positiva till en ratifikation. LO och SEKO anser att det är angeläget att ratifikation sker
snarast . Flera remissinstanser delar dock utredningens uppfattning
om att ratifikation bör avvaktas, bland dem Transportstyrelsen . Sveriges Fiskares Riksförbund hänvisar till att fiskare i Sverige av tradition
är egenföretagare, att konventionen inte är anpassad för den svenska
fiskerinäringens förutsättningar och riskerar att allvarligt snedvrida
konkurrensen visavi andra länder.
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ILO-kommittens slutsats

ILO-kommitten noterar att konvention 188 tillkom bland annat mot
bakgrund av behovet att revidera tidigare ILO-konventioner för fiskare, vilka inte ratificerats av Sverige med hänsyn till att de inte ansågs
anpassade för den svenska fiskenäringen . Som framgår av såväl utredningen som flera remissinstansers yttranden finns liknande kritik mot
konvention 188, även om konventionen är mer flexibel än tidigare
konventioner på fiskeområdet . ILO-kommitten noterar att utredningen har konstaterat ett stort antal konkreta ratifikationshinder, där
de föreslagna ändringarna i svensk rätt förefaller, med hänsyn till vad
remissinstanserna och utredningen framfört, inte i alla avseenden anpassade eller önskvärda för den svenska fiskenäringen . ILOkommitten avstyrker därför en ratifikation i nuläget .
I beslut i detta ärende har deltagit undertecknad ordförande och ledamöterna Hult, Middelman, Beckman och Kovar . Arbetstagarledamöterna i LO ställer sig inte bakom yttrandet, utan hänvisar till att
man ställer sig bakom SEKO :s yttrande över betänkandet . Ersättarna
Eriksson och Roströn samt experterna Andersson och Samuelsson
Apelgren har deltagit i handläggningen av ärendet . Ärendet har handlagts av undertecknad sekreterare .
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