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hamnkonflikten 
 
Effekten av Sveriges Hamnars agerande kan få förödande konsekvenser för hela 

fackföreningsrörelsen i Sverige. Alla måste veta vad som står på spel om arbetsgivarsidan får 

som de vill och lagstiftar bort strejkrätten, skriver Robert Lindelöf, Svenska 

Hamnarbetarförbundet. 

 

Den senaste tiden har det rapporterats mycket om konflikten som pågår i Göteborgs hamn, 

närmare bestämt mellan världens största terminaloperatör APMT terminals och Svenska 

Hamnarbetarförbundet. Vi har hört uttalanden från bland andra Joakim Ärlund (vd, Sveriges 

Hamnar) och Johan Trouvé (vd, Västsvenska Handelskammaren). Det pratas om luckor och 

systemfel i svensk lagstiftning och hur obstinata hamnarbetarna är som strejkar och förhindrar att 

svensk import och export flyter på obehindrat. Effekten blir snabbt att hyllorna kommer att gapa 

tomma och folk kommer få flytta ut i skogen och desperat få jaga sin egen föda för att överleva. 

Luckan eller systemfelet existerar självklart inte utan det som ovanstående parter tillsammans 

med APMT vill få till stånd är att reglera bort strejkrätten utan att ge någonting som helst i 

utbyte. Låter det farligt? Låter det som ett hot för övriga arbetsmarknaden? 

Självklart är det så. Om Joakim Ärlund skulle få som han vill så skulle den svenska 

arbetsmarknaden skickas tillbaka till Mussolinis 20-tal. Det skulle finnas gula 

(arbetsgivarkontrollerade) fackförbund i mängder och rättigheter och villkor som det kämpats för 

sedan länge skulle gå förlorade. Arbetsgivarna skulle ensidigt kunna diktera och genomföra i 

princip vad de ville. Det är viktigt att veta hur proportionerna i denna konflikt har blåsts upp. 

Den handlar inte om kollektivavtal och den handlar inte om rätten att strejka. Sakfrågorna är 

mycket mindre och mycket lättare att greppa än vad som basuneras ut. 

Vad är det då för hutlösa krav som Hamnarbetarförbundet ställer på APMT? Det är viktigt att 

punkterna som vi strider för når ut i oredigerad form till det svenska folket: 

• Garantera fackliga fri- och rättigheter. 

Hamnarbetarförbundet är ett basdemokratiskt förbund. Alla beslut tas av medlemmar, något som 

var självklart när fackföreningar dök upp i Sverige. Att lägga munkavle på förtroendevalda är 

inte rätt väg att gå. Att inte kalla oss till förhandlingar är inte rätt väg att gå. Vi vill kunna 

företräda de 85 procent kollektivanställda i APMT som vi organiserar. Det är tyvärr ingen 

självklarhet i Sverige 2017 och det sänder horribla signaler ut i samhället. 

• Respektera rätten till våra jobb. 

APMT lägger över jobb som tidigare gjorts av hamnarbetare och båtsmän på billigare 

avtalsområden. Att tävla om vem som gör jobben billigast har ingen någonsin vunnit på i 

längden. 

• Återupprätta det systematiska arbetsmiljöarbetet  

Att arbeta i en hamn är både riskfyllt och stundvis förknippat med livsfara. Vi vill välja våra 

egna skyddsombud som kan arbeta sida vid sida med företaget mot nollvision. Ingen skall 

behöva bli skadad eller vara orolig för att arbeta i en osäker arbetsmiljö! 



• Följ lagar och avtal gällande semester, föräldraledighet och ansökningar om 

kompledighet. 

För oss är det en självklarhet att man skall kunna planera sin semester och sin föräldraledighet. 

Det ställer till enorma problem för anställda och deras familjer när besked kommer sent och 

semestrar samt föräldraledigheter blir nekade. Här vill vi bara att APMT gör något som är en 

självklarhet hos andra arbetsgivare, att följa svensk lagstiftning. 

I dag står Svenska Hamnarbetarförbundet upp emot allt detta, likt kampen mellan David och 

Goliat. 

Det är också viktigt för alla att förstå att vi ser stridsåtgärder som en sista utväg. En utväg som 

bara används när alla andra alternativ är utarmade. Vi går verkligen inte lättvindigt in i en strejk 

och vi själva vill ju givetvis att hamnen och handeln skall gå bra. Det gynnar oss själva. Alla 

stridsåtgärder måste noggrant vägas. Risk kontra belöning. Denna striden är helt enkelt för viktig 

för att backa ifrån, vi slåss för hela Sverige. 

Dessa punkter som kan ses som självklara har fungerat att arbeta efter i flera decennier. Det var 

först när APMT tog över driften av Skandiahamnen som det inte längre ansågs vara en 

framkomlig väg att gå. Vi skall inte heller glömma att APMT bara är en tredjedel av det som en 

gång var Göteborgs Hamn. I de övriga terminalerna är det inga problem att i dag följa detta 

arbetssätt samt att följa svensk lagstiftning. 

Effekten av Sveriges Hamnars agerande kan dessutom få förödande konsekvenser för hela 

fackföreningsrörelsen i Sverige. Alla måste veta vad som står på spel om APMT och Joakim 

Ärlund får som de vill och lagstiftar bort strejkrätten. 

Med tro och hopp om en ljusare framtid för alla Sveriges arbetare. 

Robert Lindelöf 
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