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Infrastrukturdepartementet

Genomförande av och yttrande angående 2018 års ändringar av
2006 års sjöarbetskonvention
Bakgrund

Svenska ILO-kommittén har genom remiss den 23 maj 2019
(I2019/00644/TM) ombetts yttra sig över rapporten 2018 års
ändringar av sjöarbetskonventionen (MLC) Analys och förslag till
genomförande, som utarbetats av Transportstyrelsen, och
promemorian Komplettering av Transportstyrelsen rapport Analys och
förslag till genomförande av 2018 års ändringar av
sjöarbetskonventionen (MLC), som utarbetats av
Infrastrukturdepartementet.
I rapporten gör Transportstyrelsen en analys av de föreslagna
ändringarna av sjöarbetskonventionen och av om Sverige lever upp till
de nya kraven samt lämnar förslag på nödvändiga lagändringar i
sjömanslagen (1973:282). Transportstyrelsen gör också bedömningen
att Sverige bör acceptera ändringarna.
Syftet med ändringarna i konventionen är att ge ett utökat skydd för
sjömän i de fall de i sitt arbete som anställda på ett fartyg råkar ut för
sjöröveri eller väpnat rån och därvid tillfångatas. Ändringarna träder
ikraft den 26 december 2020 om inte 40 procent av
konventionsstaterna som tillsammans representerar 40 procent av
handelstonnaget för konventionsstaterna senast den 26 juni 2020
anmäler protest mot ändringarna till ILO.
Svenska ILO-kommitténs bedömning och slutsats

Svenska ILO-kommittén instämmer i Transportsstyrelsens
bedömning att Sverige inte bör motsätta sig ändringarna, samt att
föreslagna ändringar möter konventionens krav på skydd för sjömän
som råkar ut för sjöröveri eller väpnat rån.
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I beslutet i detta ärende har deltagit undertecknad ordförande Per
Ewaldsson, ledamöterna Catharina Nordlander, Barbro Köhler
Krantz, Niklas Beckman, Oscar Ernerot, Ellen Nygren och ersättarna
Ola Brinnen och Anders Jonsson.
Närvarande har även varit Linnéa Blommé, Annette Elfborg, Hanna
Svensson och adjungerade Claudia Jiménez Guala från sekretariatet,
ersättaren Sophie Silverryd samt experterna Atosa Anvarizadeh och
Mira Hjelm Östh.
Ärendet har handlagts av undertecknad sekreterare.
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