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Den finska rederinäringen kräver kraftigt utökat bruk av utländsk billig arbetskraft – Finlands 
Maskinbefälsförbund har som motreaktion lämnat strejkvarsel som gäller hela handelssjöfarten 
 
Kollektivavtalsförhandlingarna som gäller både Utrikes Sjöfarten och Arctias isbrytarverksamhet har inte 
medfört önskat resultat konstaterar Finlands Maskinbefälsförbund r.f. som företräder fartygens 
maskinbefäl.  Orsaken ligger i Finlands Rederiförening krav på att öka blandbesättningen med 75 procent. 
Finlands Maskinbefälsförbund har som motreaktion idag 22.1.2019 lämnat meddelande om strejkvarsel till 
arbetsgivarna och riksförlikningsmannen. Avsikten är att strejken som förutom utrikes sjöfarten även 
omfattar isbrytartrafiken börjar 9.3.2019.  
- Vi har gjort allt vi kan för att uppnå ett förhandlingsresultat, strejkvarslet är nu det ända alternativet. Vi 
accepterar inte att blandbesättningsmängden utökas utan försvarar de inhemska arbetsplatserna säger 
Finlands Maskinbefälsförbunds verksamhetsledare Robert Nyman.    
 
Med blandbesättning avses fartygsrelaterade avtal för vilka avtalsparterna överenskommer om andelen 
utländska icke EU anställdas på fartygen och dessa arbetstagares arbetsvillkor.  För tillfället är det möjligt 
för rederierna att genom avtal överenskomma om att en tredje del av de olika personalgrupperna ombord 
på fartygen har blandbesättning. Rederierna i Finland kräver nu att blandbesättningen höjs så att 75 
procent av besättningen är utländska icke EU medborgare.  
 
- Detta medföra att det i finsk flaggade fartyg i fortsättningen endast skulle finnas 1 finländsk person inom 
maskinbefälet och att alla övriga skaffas från länder med billig arbetskraft.  Den finländska arbetskraftens 
framtid verkar vara helt utan betydelse för Finlands Rederiförening och dess medlemmar som nu 
eftersträvar allt större vinster och önskar ta sjörövarflaggan i bruk istället för den blåvita säger Nyman. 
Arbetsgivarens krav medför en förlust på minst tusen arbetsplatser vilket även utgör en allvarlig fara för 
landets försörjningsberedskap.  
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