
Nd. 9. Frumvarp til laga [9. mál]
um breyting á lögum nr. 53 27. júní 1921, um hvíldartíma há seta á íslenzkum botn-
vörpuskipum, og á lögum nr. 45 7. maí 1928, um breyting á þeim lögum.

Flm.: Stefán Jóh. Stefánsson, Emil Jónsson, Gylfi Þ. Gíslason.

1. gr.
2. gr. laganna orðist svo:
Þá er skip er að veiðum með botnvörpu eða á siglingu milli innlendra hafna

og fiskimiðanna, skal jafnan skipta sólarhringnum í fjórar sex stunda vökul'. Skal
eigi nema helmingur háseta skyldur að vinna í einu, en hinn helmingurinn eiga hvíld,
og skal hver háseti hafa að minnsta kosti 12 klukkustunda hvíld á sólarhring hverj-
um. Samningar milli sjómannafélaga og útgerðarmanna um lengri vinnutíma en
fyrir er mælt i lögum þessum skulu ógildir vera.

2. gr.
4. gr. orðist svo:
Skipstjóri og útgerðarmaður bera sameiginlega ábyrgð á því, að fyrirmælum

þessara laga sé fylgt, og varðar ítrekað brot skipstjóra stöðumissi.

3. gr.
Í stað ,,1000-10000" í 5. gr. laganna komi: 5000--50000.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
A síðasta þingi flutti þingm, Ísfirðinga, Finnur Jónsson, frv. samhljóða þessu

frv, Var því vísað til n., en hún afgreiddi það ekki. Af þeim sökum er málið nú
flutt aftur. Í greinargerð þess frv. sagði m. a.:

"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 togarahásetum 6 stunda hvíld á sólarhring,
meðan skip voru að veiðum. Þetta orðalag var hárlogað af sumum skipstjörum.
Létu þeir slíta vöktum, þegar lagt var af stað heim, og settu ekki vaktir fyrr en
komið var á fiskimiðin aftur. Baráttunni ar 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 á, að vaktir 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 6 tíma hvíld og 18 tíma á þilfari, en síðan 8 tíma hvíld samfellda og 16
tima 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 hvild
kæmi eftir hverja 12 stunda vinnu. - - -

Í tilefni af frv. til 1. 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, 6 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 hásetum
og útgerðarmönnum um þetta mál. - - -

Fulltrúar útvegsmanna leggja höfuðáherzlu á, að aukinn hvíldartími mundi
mjög draga úr framleiðslu togaranIla og mannafjölgun á skipunum, sem, nauðsynleg
væri til að halda aflamagninu, ef hvíldartíminn væri aukinn, yrði svo kostnaðarsöm,
að ókleift yrði að halda togurunum úti. Jafnframt henda þeir tH fristunda sjómanna
á ísfisksveiðum, en gera saltfisksveiðar lítt að umtalsefni.



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

heims og við hér á landi haft hann um árabil. Víða er enn unnið að styttingu vinnu-
dagsins. Það er því ekki sæmandi, að togarasjómenn þurfi að vinna 16 klukkutíma
á sólarhring og ávallt við mun verri aðstæður en menn í landi. íslenzk togaraút-
gerð hlýtur að byggjast á því, að menn fáist til að stunda þá 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 er 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 þótt 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."

Síðan þetta var ritað hefur samtökum sjómanna í harðvítugri vinnudeilu tekizt
að knýja ákvæði um 12 stunda hvíld á saltfisksveiðum inn í kjarasamninga. Er samt
sem áður nauðsynlegt að lögfesta þessa skipan og kveða svo á, að hún taki til
saltfisksveiða einnig.

Engin sanngirni mælir með því, að togarahásetar vinni nokkurn tíma 16 stundir
á sólarhring, þegar landmenn vinna 8 stundir. Munurinn er nógu mikill enn, þótt
togaramönnum verði tryggð með lögum 12 stunda hvíld í sólarhring.

Nú stendur fyrir dyrum uppsögn gildandi kjarasamninga á milli sjómanna og
togaraeigenda. Er öllum ljóst, að langvarandi stöðvun togaraflotans er þjóðhættuleg.
En það er engum vafa bundið, að nokkuð mundi það greiða fyrir samningum, ef
fyrir lægju lagaákvæði um 12 stunda hvíld á sólarhring hverjum á togurunum við
allar veiðar.


