
Nd. 538. Nefndarálit [18. mál]
um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 53 27. júní H121,um hvíldartíma húseta á Íslenzkum
botnvörpuskipum, og á 1. nr. 45 7. maí 1928, um breyt. á þeim lögum.

Frá 2. minni hl. sjávarútvegsnefndar.

Vökul' og takmarkalaus þrælkun togarasjómanna gekk á sínum tíma svo úr
hófi fram, að hraustbyggðustu menn urðu heilsulausir á unga aldri. Alþýðuflokkur-
inn hóf þá baráttu fyrir löggjöf til verndar sjómönnum með þeim árangri, að hin
alkunnu togaravökulög. sem formaður Alþýðuflokksins, Jón Baldvinsson, fékk sam-
þykkt á Alþingi árið 1921, tryggðu togaraháaetum 6 stunda hvíld á sólarhring,
meðan skip voru að veiðum. Þetta orðalag var hártogað af sumum skipstjórum.
Létu þeir slíta vöktum, þegar lagt var af stað heim, og settu ekki valdir fyrr en
komið var á fiskimiðin aftur. Baráttunni var haldið áfram, og með lögunum, sem
gengu í gildi 1. júlí 1928, náðist hin upphaflega 8 tíma hvíldarkrafa, er átti að
fyrirbyggja ofþjökun við þessa ströngu vinnu, sem oft var unnin í verstu veðrum.
Einnig var svo kveðið it, að valdir skyldu haldast, meðan skip væri í siglingu milli
innlendra hafna og fiskimiðanna. Í þessum lögum var ákveðið að skipta sólarhringn-
um sem hér segir:



Fyrst (j tíma hvíld og 18 tíma á þilfari, en síðan 8 tíma hvíld samfellda og 16
tíma á þilfari.

Þegar fyrirkomulag þetta hafði staðið nokkur ár, komust menn á þá skoðun
að fenginni reynslu, að heppilegra væri að skipta vöktum þannig, að 6 tíma hvíld
kæmi eftir hverja 12 stunda vinnu. Er þetta að vísu nokkur frávikning frá laga-
bókstafnum. en hefur verið framkvæmt átölulaust, enda verður styttra milli hvíldu
á þennan hátt við hina erfiðu vinnu.

Þegar togaravökuliigin voru sett, var vinnutími í lundi almennt 10 stundir.
Síðar var hann styttur niður í 8 stundir, en vinnutíminn á togurunum hélzt áfram
óbreyttur. ÞÓ var tekinn upp sá háttur í ófriðnum, þegar allir togarar stunduðu
ísfiskveiðar allt árið, að 4 hásetar sigldu tíl útlanda í hverri ferð, en hinir voru Í
landi og fengu kaup og fæðispeninga og unnu við aðgerð á netum, sem látin voru
í land, þó eigi lengur en 16 stundir í söluferð. Þeir, sem í landi voru, fengu á þennan
hátt hvíld frá erfiðinu. meðan togararnir voru í siglingu og stunduðu eingöngu ís-
fiskveiðar. Meðan svo var ástatt, virtist ekk i brýn ástæða til, að löggjafarvaldið
hefði afskipti af málinu, en á þessu hefur nú orðið mikil breyting. Saltfiskveiðar
togara hófust á ný árið 1946, en hafa þó eigi verið stundaðar verulega fyrr en á
þessu ári. Og er útlit fyrir, að þær veiðar haldi áfram. Við þessa breytingu hefur
erfiði togaraháseta aukizt mjög á ný. Hefur málið því verið rætt af samtökum sjó-
manna og komið til umræðu á Alþingi.

Í tilefni af frv. til l. um tólf stunda hvíld togaraháseta, sem borið var fram á
Alþingi 1947, en vísað var til ríkisstjórnarinnar, skipaði þáv. forsætis- og félags-
málaráðherra, Stefán Jóh. Stefánsson, fj manna milliþinganefnd í málið. Í nefndinni
voru Jónatan Hallvarðsson hæstaréttardómari og Torfi Hjartarson tollstjóri, skip-
aðir án tilnefningar, Borgþór Sigfússon formaður sjómannafélagsins í Hafnarfirði
og Sigfús Bjarnason starfsmaður sjómannafélags Reykjavíkur af hálfu sjómanna,
en af hálfu útgerðarmanna Skúli Thorarensen forstjóri og Ingvar Vilhjálmsson
útgerðarmaður.

Væntu menn góðs árangurs af starfi nefndarinnar.
Nefndin starfaði í rúmt ár og hefur viðað að sér miklu af gögnum víðs vegar

að. Hún klofnaði að lokum í þrennt. Fulltrúar sjómanna lögðu til, að lögboðin yrði
12 stunda hvíld togaraháseta, fulltrúar útvegsmanna lögðust gegn því, en tveir nm.
gerðu engar tillögur. Af þessu er augljóst, að samkomulag næst ekki með hasetum
og útgerðarmönnum um þetta mál.

Kemur því til kasta Alþingis að kveða upp úrskurð í málinu. Sjávarútvegsnefnd
hefur klofnað um frv. Tveir nm., undirritaður og Ák.J vilja láta samþykkja frv.,
undirritaður þó með lítils háttar breytingu, en þrír nm. (PO, GG og SÁ) vilja láta
fella það.

Sjávarútvegsn. hafði undir höndum álit milliþinganefndar og upplýsingar þær,
er hún hafði aflað. Enn fremur lagði hún bréflega ákveðnar spurningar fyrir AI-
þýðusamband Íslands og Félag íslenzkra botnvörpuskipaeigenda. Gætir þar mjög
ólíkra sjónarmiða, bæði í nefndarálitunum og eins í svörum samtakanna.

Fulltrúar útvegsmanna leggja höf'uðáherzlu it, að aukinn hvíldartími mundi
mjög draga úr framleiðslu togaranna og mannafjölgun á skipunum, sem nauðsynleg
væri til að halda af'lamugninu, ef hvíldartími væri aukinn, yrði svo kostnaðarsöm,
að ókleift yrði að halda tOgUrtllll1111úti. Jafnframt benda þeir til frístunda sjómanna
á ísfiskveiðum, en gera saltfiskveiðarnar lítt að umtalsefni.

Fulltrúar sjómanna segja hins vegar m. a. um þessi atriði:
"Átta stunda vinnudagur hefur verið lögleidd ur með flestum menningarþjóðum

heims og við hér á landi haft hann um árahil. Víða er enn unnið að styttingu vinnu-
dagsins. Það er því ekki sæmundi, að togarasjómenn þurfi að vinna 16 klukkutíma
á sólarhring og ávallt við mun verri aðstæður en menn í landi. Íslenzk togara út-
gerð hlýtur að byggjast ú þvi, að menn fáist li l að stunda þú atvinnu, en það verður
því aðeins, að menn njóti í þeim starfa þeirrar hvíldar og aðbúðar, sem þeim er



nauðsynleg. Seinna atriðinu hefur verið séð fyrir með hinum nýju og stóru skipum,
sem við eigum nú. En að því er hvíldartímann varðar, verður ekki talið, að nauð-
syn sjómanna hafi verið fullnægt, og er þess ekki að vænta, að menn séu fúsir til
þess að ráða sig á togara til 16 stunda vinnu á sólarhring, er fáanleg er vinna í landi,
þar sem 8 stunda vinnudagur er gildandi.

Það er vitað mál, að togaravinna CI' engin íhlaupavinna og stór hópur manna
gerir hana að lífs starfi sínu, en eins og nú er háttað um vinnutíma, er ekki hægt
fyrir menn nema á bezta aldri að stunda þessa atvinnu. Þegar menn eru orðnir
miðaldra, eru þeir orðnir svo til útslitnir, en oft samt neyddir til að vera áfram á
sjónum, sökum þess að þeir fá ekki vinnu í landi. Líðan þessara manna þarf ekki
að lýsa.

Útgerðarmenn halda því hins vegar fram, að stytting vinnutímans mundi þýða
fleiri menn um borð í skipunum og þar af leiðandi hærri útgerðarkostnað. En við
teljum miklar líkur fyrir, að þó fjölga þyrfti mönnum til að byrja með. mundi það
koma fljótt í ljós, að vinnuafköst mundu aukast það mikið við aukna hvíld, að
fleiri menn en nú eru um borð í togurunum mundu óþarfir."

Ég fellst á rökstuðning fulltrúa sjómanna í málinu og tel fengna reynslu sanna,
að of langur vinnutími við erfiða vinnu dregur mjög úr vinnuafköstum.

Mótbára útgerðarmanna gegn aukningu hvíldartíma hefur eigi við rök að styðj-
ast, hún er nákvæmlega hin sama nú og þegar fyrst var borið fram frumvarp um
6 stunda hvíld og síðar 8 stunda hvíld togarahúseta. Útgerðarmenn töldu í bæði
skiptin, að afköstin mundu minnka, en reynslan sýndi, að þau uxu að mun við
lengdan hvíldartíma. Það er sama reynslan og kenndi bændum á sinni tíð, að þeir
afköstuðu meira við túnasláttinn með orfi og ljá á 10 klukkustundum en á 12--16
stundum áður. Sú ofþjökun, sem togarahásetar eiga nú við að búa á saltfiskveið-
unum, er þess eðlis, að við hana verður ekki unað. Til sjósóknar þarf þrek og þor
jafnframt fyrirhyggju. Þessa kosti þarf að örva með hæfilegum hvíldartímum. Við
þá hörðu vinnu, sem nú er krafizt af togarahásetum, endast fáir lengur en til fimm-
tugsaidurs, en flestir miklu skemur. Engin sanngirni mælir með, að togarahásetar
séu skyldir til að vinna 16 stundir á sólarhring, þegar landmenn vinna 8 stundir,
og er munurinn nógu mikill samt, þótt hvíldartími þeirra verði ákveðinn 12 stundir.

Bent mun á, að vinnutími annarra fiskimanna sé oft langur og hvíldartími þeirra
eigi lögákveðinn. Er það rétt, og að því leyti telur Alþýðuflokkurinn frv. þetta ganga
of skammt, að það nær eigi til annarra en togaraháaeta. Er það skoðun flokksins,
að semja þurfi almenna löggjöf um vinnuvernd fiskimanna í samræmi við samþykktir
stjórnar Alþýðusambandsins. Slík löggjöf þarf rækilegari undirbúning, og telur und-
irritaður eigi fært að fresta þessu frv. þann tíma, er hann kann að taka. Þar eð ég
álít hagnað fyrir togaraháseta, hagnað fyrir togaraútgerðina og þjóðarheildina að
lengja hvildartíma togaraháseta, legg ég til, að frv. nái fram að ganga. Eg tel þó
ekki hentugt að ákveða 12 stunda samfelldan vinnutíma og legg því til, að á frv.
verði gerð þessi

BREYTING:
Við 1. gr. Orðin "eða tvær tólf stunda vökur, eftir því sem hásetar á viðkom-

andi skipi kjósa heldur" falli niður.

Alþingi, 17. apríl 1950.

Finnur Jónsson,
form.


