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Varsel om blockad mot ryska fartyg, fartyg på väg till och från Ryssland m.m. 

Svenska Hamnarbetarförbundet varslar härmed om riksomfattande sympatiåtgärder 
till stöd för Ukrainas hamnarbetare och civilbefolkning i form av blockad mot fartyg på 
väg till och från Ryssland samt fartyg med ryskt gods som anlöper svenska hamnar. 
Stridsåtgärderna omfattar även blockad av ryskflaggade, ryskägda samt 
ryskkontrollerade fartyg som för tillfället inte seglar på ryska hamnar eller fraktar ryska 
export- eller importvaror. 
 
Bakgrund 
Rysslands folkrättsvidriga invasion av Ukraina har nu pågått i över tre veckor, med 
tilltagande brutalitet och storskalig beskjutning av bostadsområden samt civil 
infrastruktur såsom sjukhus och skolor. De ukrainska hamnarna har de facto satts ur 
spel av invasionsmaktens militära attacker. På Putin-regimens order bombas 
hamnstaden Odessa, rysk militär ockuperar hamnstaden Kherson och genom ständig 
beskjutning samt långvarig belägring har civilbefolkningen i hamnstaden Mariupol 
försatts i en fruktansvärd humanitär katastrofsituation. 
 
De ukrainska hamnarbetarna, den ukrainska fackföreningsrörelsen och hela den 
ukrainska arbetarklassen utsätts för närvarande för övergrepp som inte bara kränker 
ett självständigt lands suveränitet samt slår sönder vital infrastruktur och vanliga 
människors försörjningsmöjligheter, utan också dödar tusentals vuxna och barn och 
driver miljoner på flykt. 
 
Svenska Hamnarbetarförbundets medlemmar kan under rådande omständigheter inte 
acceptera att bidra till krigsfinansierande verksamhet såsom fortsatt handelsutbyte 
med den ryska invasionsmakten och Putin-regimens allierade inom det privata 
näringslivet. Det är vår skyldighet gentemot våra ukrainska hamnarbetarkollegor och 
alla andra drabbade att med alla tillgängliga civila påtryckningsmedel försöka bidra till 
att angreppskriget avbryts, att invasionsmakten drar sig tillbaka och att de ukrainska 
hamnarna åter kan öppnas. 
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Stridsåtgärdernas omfattning 
Härmed varslade sympatiåtgärder till stöd för Ukrainas hamnarbetare innebär 
landsomfattande blockad av fartyg på väg till och från Ryssland samt fartyg som 
transporterar ryskt import- eller exportgods. Stridsåtgärderna omfattar även blockad 
av ryskflaggade, ryskägda samt ryskkontrollerade fartyg som för tillfället inte seglar på 
ryska hamnar eller fraktar ryska export- eller importvaror. 
 
Blockaden innebär att lossnings- och lastningsarbete, bogsering och förtöjning samt 
förberedande och efterföljande arbete i form av in- och utlagring av gods och 
anpassning av ytor, inte får utföras avseende berörda fartyg i svenska hamnar. 
 
Arbetsskyldighet föreligger inte för blockerat arbete för arbetstagare inom berörda 
verksamhetsområden. Blockaden innebär att stridsåtgärderna kvarstår även om annat 
företag övertar blockerat arbete. 
 
Fartyg med rysk besättning som inte omfattas av sympatiblockaden ska hanteras som 
vanligt, och Svenska Hamnarbetarförbundets medlemmar kommer att motverka alla 
nedsättande yttringar eller missriktade försök att hålla ryska sjömän ansvariga för 
Putin-regimens agerande. 

Stridsåtgärdernas ikraftträdande 
Härmed varslade stridsåtgärder träder i kraft klockan 11.00 måndagen den 28e mars, i 
enlighet med ordinarie varselregler i svensk lagstiftning, och gäller tills vidare.  
 
På grund av situationens akuta natur och osäkerhet kring enskilda hamnarbetsgivares 
förhållningssätt, kan Hamnarbetarförbundet dock komma att tidigarelägga 
ikraftträdandet för att skydda förbundets medlemmar mot att åläggas arbetsplikt på 
fartyg som kan anses främja eller bidra till finansiering av Rysslands angreppskrig. 
Sådant tidigareläggande av varslets ikraftträdande kommer i så fall att meddelas 
arbetsgivarorganisationen vid tidigaste möjliga tillfälle. 
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