
Nd. 231. Frumvarp til laga [102. mál]
um sérstakan stuðning við hlutarráðna fiskimenn.

Flm.: Karl G. Sigurbergsson.

1. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að greiða úr ríkissjóði allt að 50 milljónum króna í

því skyni að tryggja hlutarráðnum fiskimönnum á árinu 1968 sérstaka greiðslu UP})
í fæðiskostnað, sem nemi 1500 krónum á mánuði þann tíma, sem þeir eru ráðnir
upp á aflahlut á fiskiskipi.

Sjávarútvegsmálaráðherra skal setja reglur um greiðslu þessa.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Sem kunnugt er, þurfa sjómenn að stunda alla sína atvinnu fjarri heimili, oft
við erfið skilyrði, og lágmarkskauptrygging þeirra er miðuð við laun hinna tekju-
lægstu stétta i landi.

Það hefur lengi verið baráttumál sjómanna á fiskibátum að fá einhverja ívilnun
sér til handa varðandi fæðiskostnað um borð í bátaflotanum.

Sú réttlætiskrafa frá þeirra hendi á vissulega fullan rétt á sér, sem meðal ann-
ars styðst við það, að allflestar, ef ekki allar launastéttir í landinu njóta þessara
hlunninda, ef vinnustaður er fjarri heimili þeirra.

Varla dylst nokkrum, að sérstaða íslenzkra sjómanna taki af allan vafa um,
að þeir fremur öðrum hafi til þess fyllsta rétt, að komið sé til móts við kröfur
þeirra um frítt fæði á sjónum, ef ekki væru önnur annarleg sjónarmið, sem þar
hafa veruleg áhrif til hins gagnstæða.

Við samningaumleitanir, sem nú standa yfir milli sjómanna og bátaútvegs-
manna, er það meginkrafa sjómanna, að þessi ívilnun fæðiskostnaðar verði sam-
þykkt. Og virðist það ýta undir þá kröfu, að vitað er örugglega, að við verðákvörðun
sjávarafla nú á byrjaðri vetrar vertíð var farin sú leið, að útvegsmönnum var lofað
af ábyrgum aðilum allverulegri upphæð umfram skiptaverðið, sem sjómönnum var
ætlað að búa við.

Upphæð sú, sem útvegsmenn fá þannig, verður trúlega réttlætt með því, að
sjávarútvegurinn standi svo höllum fæti, að sérstaks stuðnings við hann sé þörf.
En eigi er litið á þá hlið málsins, að bezti stuðningur við einn atvinnuveg er, að
vinnuaflið, sem til hans leitar, sé nægilega starfsvant.

Með samþykkt þessa frumv. má ætla, að hinir starfsvönu menn leiti síður ann-
arra fanga á vinnumarkaðnum en ella mætti búast við. Og enn fremur stuðlaði það
að því, að þar með hæfist sú hringrás, sem sannarlega er full þörf fyrir, að hrá-
efnisöflun hraðfrystihúsa og annarra fiskvinnslustöðva yrði öruggari, sem aftur
kæmi fram í auknum gjaldeyris tekjum fyrir þjóðarbúið í heild.


