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Strejk ska sätta
press på Transport
På måndag varslar Hamnarbetarförbundets avdelning 4 om
strejk i Göteborgs hamn.
Konflikten handlar om att
Transportarbetareförbundet
inte släpper fram representanter för de 610 medlemmarna
till förhandlingsbordet och att
arbetsgivaren Göteborgs hamn
inte vill förhandla med
Hamnfyran.

– Det ﬁnns inga lagliga hinder för
arbetsgivaren att låta oss vara med
och förhandla men Transport har
hotat och sagt att det kommer att
få allvarliga konsekvenser om vi får
vara med och det är ändå arbetsgivarens ansvar, säger Erik Helgesson, styrelseledamot på Hamnfyran, till Arbetaren.
Men Peter Svanberg som är
förhandlingschef för arbetsgivaren
Göteborgs Hamn AB, säger att
man endast kan förhandla med
Transport, eftersom det inte ﬁnns
något kollektivavtal med Hamnfyran. Den enda anledningen till
att de har varit med och förhandlat
tidigare är att Transport har låtit
dem sitta med.
Hamnfyran har alltså med sina
610 medlemmar haft representanter med vid förhandlingarna tillsammans med Transport, som
representerar 94 medlemmar men
sedan årsskiftet vägrar Transport
att förhandla tillsammans med
Hamnfyran.
– Det är två stora schemaförhandlingar och en varselprocess
som vi inte har fått vara med i.
Göteborgs Hamn säger upp
anställda på grund av arbetsbrist
och 46 av 50 arbetare som sägs upp
är våra medlemmar. Det gör ju
våra medlemmar fullständigt vansinniga, säger Erik Helgesson.
På frågan om varför Transport

Fakta Hamnkonflikten
I Den 14 augusti varslar Hamnfyran om blockad mot utnyttjande
av extern personal. Den 17 augusti
går Hamnfyran i strejk för att få ett
reellt inflytande över förhandlingsprocessen på arbetsplatsen.
I Hamnarbetarförbundet har
varslat om sympatiåtgärder för
Hamnfyran: en rikstäckande blockad
mot alla fartyg och allt gods som
omdirigeras från Göteborg. Utländska hamnarbetare har erbjudit ytterligare sympatiåtgärder. Transport har
inte erbjudit några sympatiåtgärder.
I Lagen om medbestämmande i
arbetslivet, MBL10 ger rätt till avtalsförhandlingar och tvisteförhandlingar men det finns ingen skyldighet
att nå en överenskommelse vid förhandlingen.

Trots att Hamnarbetarförbundet organiserar majoriteten av hamnarbetarna i Göteborgs hamn är
de uteslutna ur förhandlingar med arbetsgivaren.

inte längre vill förhandla tillsammans med Hamnfyran svarar
Daniel Börjesson, vikarierande
ordförande för Transports avdelning 2:s Göteborgssektion:

– Det tycker jag inte är konstigt
alls. Vi litar inte på dem längre. De
behöver inte ta sitt avtalsansvar.
När vi har skrivit ett avtal har det
hänt att Hamnfyran hoppar av,

trots att de sitter med vid förhandlingarna, säger han irriterat.
På frågan om vad han ur demokratisynvinkel tycker om att majoriteten av hamnarbetarna i Göte-

– Omvärldens ledare tvekar
mellan tyst diplomati och att hota
med sanktioner – om det får vara
upp till dem vet ingen hur det går,
menar Schori.

båtar stoppas av israelisk militär
ute på internationellt vatten, säger
Ayman Taki och tillägger att de ska
försöka undvika detta genom att
göra Ship to Gaza känt i hela
Europa.
En annan strategi är att låta
internationellt kända personer
vara en del av besättningen. Att
detta inte nödvändigtvis fungerar
framgick dock den 30 juni i år, då
iraelisk militär bordade fartyget

borg inte får vara med och påverka
sin arbetssituation säger han att
det bara är att välja fackförening.
– Hamnarbetarförbundet har
funnits i Göteborg i 37 år. Vi har
aldrig haft några kollektivavtal, vi
har haft lokala avsiktsförklaringar
i stället och eftersom vi är den överlägset största avdelningen kommer
vad som händer här att få stora
konsekvenser för medlemmar i hela
landet. Det måste till konﬂiktåtgärder när vi inte får vara med att förhandla, säger Erik Helgesson.
– Vi kommer på torsdag att
föreslå Hamnfyran en samverkansmodell där vi vid sidan om Transports avtal informerar dem enligt
MBL:s paragraf 10, men som sagt,
förhandlingarna kan inte ske om
ett avtal som de inte äger, säger
Peter Svanberg på Göteborgs
Hamn (se faktaruta).
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solidaritetsprojekt
före detta utrikesministern Pierre
Schori.
– Jag kommer att tala om det
aktuella läget i Gaza och om vikten av mobilisering och opinionsbildning. Särskilt med tanke på
regeringars och internationella
organisationers tystnad inför
Israels strypgrepp på palestinierna, säger Pierre Schori till
Arbetaren.
Möjligheten att ställa Israel till

”Omvärldens ledare
tvekar mellan tyst
diplomati och hot
om sanktioner.”
Pierre Schori, före detta utrikesminister

svars för vinterns krigshandlingar
mot Gaza beror enligt Schori
ytterst på världsopinionen.

PLANEN ÄR ATT FARTYGET ska anlända
till Gaza våren 2010, men det är
oklart om det kommer att gå att ta
sig ända fram till palestinsk mark.
– Om man tittar bakåt i tiden på
liknande projekt så har de ﬂesta

”Spirit Of Humanity”, knappt fyra
mil från Gazas kust. Skeppet var
på väg dit med byggmaterial,
mediciner och leksaker och bland
de 21 internationella aktivister
som omhändertogs fanns den den
irländska nobelpristagaren Mairead Maguire och före detta kongressledamoten Cynthia McKinney från USA.
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