
Nd. 343. Nefndarálit [30. mál]
um frv. till. um breyt. á 1.nr. 53 27. júní 1921,um hvíldartima háseta á íslenzkum
botnvörpuskipum, og á 1. nr. 45 7. maí 1928, um breyt. á þeim lögum.

Frá minni hl. sjávarútvegsnefndar.

Sjávarútvegsnefnd hefur rætt málið á nokkrum fundum sínum. Samkomulag
varð ekki um afgreiðslu málsins. Meiri hlutinn, fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og
Framsóknarflokksins, taldi sig ekki vilja samþykkja frumvarpið, en ég legg til, að
það verði samþykkt óbreytt.

Þingmenn Sósíalistaflokksins hafa flutt þetta mál á 10 þingum og gert það, sem
þeir hafa getað, til þess að fá málið samþykkt á Alþingi. Jafnan hefur farið á sömu
leið og nú, að fulltrúar annarra flokka hafa borið ýmsu við, svo sem því, að rann-
saka þyrfti málið betur, að nefnd muni verða sett til þess að athuga málið eða
ekki sé þörf á lögfestingu málsins. Allt hafa þetta verið afsakanir án fullgildra
ástæðna. Hið sanna hefur verið, að vilja hefur vantað hjá meiri hluta Alþingis
fyrir því að fara að óskum sjómanna í þessum efnum.

Efni þessa frumvarps er í stuttu máli það að lögfesta 12 stunda hvíld togara-
sjómanna. Sjómenn hafa þegar samið við útgerðarmenn um slíkt vinnufyrirkomu-
lag á skipunum. Og óhætt er að segja, að sú reynsla, sem fengizt hefur af þessari
vinnutilhögun, hefur þegar sannfært alla togarasjómenn og líklega alla togara-
útgerðarmenn um það, að hér er um miklu betri vinnutilhögun að ræða en þá,
sem áður gilti. Það verður því að teljast furðulegt, að Alþingi skuli tregðast við að
viðurkenna þessa sjálfsögðu og réttlátu breytingu á vinnu togarasjómanna.

Enn eru í gildi lög um 8 stunda hvíld togarasjómanna. Þau eru því orðin
dauður bókstafur í framkvæmd. 12 stunda hvíldin gildir á öllum skipum. En hvað
getur þá verið í vegi fyrir því, að staðreyndir séu viðurkenndar og lög færð til
samræmis við breyttar aðstæður og fengna reynslu?

Fulltrúar stjórnarflokkanna neita enn að verða við óskum togarasjómanna
um þetta atriði. Á meðan samkomulag helzt á milli sjórnanna og útgerðarmanna um
þessi mál, skiptir að vísu ekki miklu, hvort Alþingi vill halda áfram í gömul og
úrelt ákvæði eða viðurkenna það, sem orðið er. En afstaða Framsóknarflokksins og
Sjálfstæðisflokksins í þessum málum hlýtur að vekja athygli allra og þá ekki sízt
sjómanna.

Alþingi, 3. febr. 1956.

Lúðvík Jósefsson.


