
Nd. 693. Nefndarálit
um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 53 27. júní 1921, um hvíldartíma há seta á Íslenzkum
botnvörpuskipum, og á 1. nr. 45 7. maí 1928, um breyt. á þeim 1.

Frá minni hl. sjávarútvegsnefndar.

Nefndin hafði þetta mál til athugunar og gat ekki orðið sammála um afgreiðslu
þess. Meiri hlutinn (SK, PO og SkG) vildi láta fella frv., FJ taldi sig, er málið var til
endanlegrar afgreiðslu í nefndinni (þann 11. apríl 1947) ekki reiðubúinn til að taka
afstöðu í málinu. Minni hlutinn, ég undirritaður, legg til, að frv. verði samþykkt.

Nefndin sendi frv. þegar eftir að því var vísað til hennar eftirfarandi aðilum
til umsagnar: Landssambandi ísl. útvegsmanna, Sjómannafélagi Reykjavíkur og
Sjómannafélagi Hafnarfjarðar. Landssambandið svaraði með bréfi, dags. 13. jan.
s.l., sem prentað hefur verið sem fylgiskjal með áliti meiri hl. á þskj. 656. Sjó-
mannafélag Hafnarfjarðar svaraði með bréfi, dags. 24. janúar s.l., en því fylgdi sam-
þykkt, sem gerð var með samhljóða atkvæðum á fundi félagsins 9. des. s.l., þar sem
skorað er á Alþingi að samþykkja frv. þetta. Bréfið er birt sem fskj hér á eftir.
Sjómannafélag Reykjavíkur hefur ekki látið uppi neitt álit um frv.

Í frv. er gert ráð fyrir, að hvíldartími háseta á botnvörpuskipum verði aukinn
úr 8 tímum í 12 tíma á sólarhring. Almennt séð er það ekki annað en sjálfsagður
hlutur, að vinnutími á togurum verði styttur, einkum ef tekið er tillit til þess ann-
ars vegar, að vinnutími því nær allra launþega, sem í landi vinna, hefur verið styttur
niður í 8 stundir og hins vegar er vinna á togurum viðurkennd sem ein erfiðasta
og áhættusamasta vinna, sem til þekkist hér á landi.

Stytting á vinnutíma togarasjómanna er menningarmál, og það er blettur it
íslenzku þjóðinni, ef málið nær ekki fram að ganga. Þjóðin hefur á undanförnum
árum stöðugt verið að bæta kjör almennings, stytta vinnutímann. bæta aðbúð, auka
hvers konar tryggingar. En á sama tíma er allt látið sitja við hið sama á togaraflot-
anum, en togaraútgerðin er einn þýðingarmesti þátturinn í sjávarútvegi lands-
manna og framleiðir verulegan hluta af gjaldeyri þjóðarinnar. Sextán tíma vinna
á sólarhring er fullkomin óhæfa, sem- ekki er hægt að bjóða mönnum, eins og nú
er komið. Þessi vinnuþrælkun hefur ekki verið eins tilfinnanleg á stríðsárunum,
vegna þess að veiðar í salt lögðust þá niður, en mannskapurinn fékk hvíld eftir
veiðina á meðan skipið var að sigla. En nú, þegar saltfiskveiðar hefjast á nýjan
leik, þá verður það mjög aðkallandi að lengja hvíldartíma togarasjómanna.

Með 16 tíma vinnu á sólarhring dag eftir dag vikum og mánuðum saman er
hverjum manni, hversu hraustur og þrekmikill sem hann er, ofboðið. Enda hefur
reynslan sýnt það, að togarasjómenn bila að heilsu og slitna mjög um aldur Iraui.
Það eru ekki fá dæmi þess, að togarasjómenn, sem hafa verið hraustleikamenn,
missa heilsuna á miðri ævi og verða þá að fara í land og leita sér vinnu við ein-
JJYer léttastörf, sem þeim gengur þá oft mjög erfiðlega að fá, enda margir ekki til
slíkra starfa fallnir.

Vinnuþrælkunin á togurunum er smánarblettur á þjóðinni, sem ekki má lengur
eiga sér stað. Slíkri vinnu þrælkun verður ekki heldur við haldið á þeim tímum,
þegar nóga atvinnu er að fá í landi. Á atvinnuleysistímunum fyrir stríð mátti bjóða
mönnum flest, enda voru þá engin vandkvæði it að fá menn á togm'ana. Nú er erf-
iðara að fá menn til að vinna við jafnósæmileg skilyrði og eru á togurunum,



Landssamband ísl. lítvegsmanna hefur í bréfi sínu, sem birt el' með nál. mein
hl., lagt til, að frv. verði fellt. Rökin fyrir þessari tillögu L. t. Ú. eru þrenn. í fyrsta
lagi útheimtir frv., ef að lögum verður, 7--10 fleiri menn á skipin, í öðru lagi, að
ekki sé til pláss á skipunum fyrir þessa menn, og loks að togaraútgerðin sé ekki
fær um að standa undir þeim auknu útgjöldum, sem af framkvæmd frv. stafa.
Um þessar röksemdir er það að segja, að ekki verður séð, að fjölga þurfi mönn-
um meira en 4--7, og ef ekki eru til pláss fyrir þessa menn, verður að útbúa þau,
tun annað er ekki að ræða. Það er hönnulegt til þess að vita, ef rétt er, að ekki
sé nægilegt mannapláss í nýju togurunum til þess að kleift sé að lögfesta 12 stunda
hvíldartíma. í nefnd þeirri, sem sett val' til þess að gera tillögur um fyrirkomulag
nýju togaranna, var einn maður frá Sjómannafélagi Reykjavíkur, Sigurjón A. Olafs-
"on, svo að það hefði verið hægt að koma fram tillögum um aukið mannapláss, ef
félagið hefði staðið á verði fyrir hagsmunum togarasjómanna í þessu máli.

En þó ekki sé tilbúið nægilegt mannapláss á nýju togurunum, verður að sjálf-
siigðu að útbúa það. Þessi tvenn rök eru ekki framfærileg gegn því mikla nauð-
synja- og réttlætismáli. sem hér er á ferðinni. Þjóðin getur ekki sætt sig við þá
vinnuþrælkun, sem á sér stað á togurunum, bara vegna þess, að skipin eru miðuð
\ið hana. Það getur enginn verið með því, að sjómenn á togurum skuli vinna í 16
iíma á sólarhring, af því að skipin séu útbúin með það fyrir augum. Málið liggur
þannig fyrir alþingismönnum: Vilja þingmenn láta togarasjómenn vinna sín erfiðu
störf í 16 tíma á sólarhring, á sama tíma og 8 tíma vinnudagur er orðinn viður-
kenndur Í landi, eða vilja þeir það ekki

Það er ekki neinum vafa undirorpið, að vinnuafköst verða betri á togurum, ef
hvíldartímínn er lengdur. Hve miklu þetta nemur, er að sjálfsögðu ekki hægt að
~;('gja, og verður reynslan að skera úr því, hve miklu það muni nema.

Stytting vinnutímans á togurunum el' mannréttinda- og. menningarmál, sem
verður borið fram til sigurs fyrr eða síðar.

Mál þetta nýtur stuðnings alls þorra sjómanna á togaraflotanum, og má sjá
vinsældir þess á því, að nú þegar liggja fyrir á Jestrarsal þingsins áskoranir til Alþingis
frú 310 starfandi sjómönmun af togaraflotanum um, að það samþykki frv. Sams
konar áskorun liggur fyrir frá 38 nemendum stýrimannaskólans í Reykjavík.

Að öllu þessu athuguðu legg ég til, að frv. verði samþykkt.

Alþingi, 20. apríl 194a.

Áki Jakobsson.
Fylgiskjal.

Hér með leyfum við okkur að senda háttvirtri sjávarútvegsnefnd neðri deildar
Alþingis meðfylgjandi tillögur, er samþykktar voru á fundi félagsins þann 9. des.
1946. Og þar með álitum við, að við höfum svarað bréfi frá háttvirtri sjávarútvegs-
nefnd, dagsettu 8. janúar 1947.

Hafnarfirði, 24. jan. 1947.
Virðingarfyllst.

F. h. Sjómannafélags Hafnarfjarðar.

Borgþór Sigfússon,
formaður.

Til sjávarútvegsnefndar neðri deildar Alþingis, Reykjavik.

Fundur haldinn í Sjómannafélagi Hafnarfjarðar 9. desember 1946 lýsir ánægju
sinni yfir framkomnu frumvarpi Hermanns Guðmundssonar og Sigurðar Guðna-
sonar um aukinn hvíldartíma há seta á togurum og samþykkir að skora á Alþingi
llað, sem nú situr, að samþykkja það nú þegar á þessu þingi.

Kristján Eyfjörð.

Samþykkt með samhljóða atkvæðum.


