
 

 

 

Sveriges Hamnar vill se fredsplikt i svenska hamnar 

På samma sätt som alla andra är Sveriges Hamnar bekymrade över situationen i vår 
närhet. Kriget i Ukraina är en tragisk händelse där många människor drabbas. Nu är det 
hög tid att vi alla ställer oss bakom de demokratiskt fattade besluten som EU och 
regeringen fattat. Vi vill se en fredsplikt i svenska hamnar.  

Den 8 april beslutade EU om ett femte sanktionspaket riktat mot Ryssland. Sanktionerna 
innefattar med vissa undantag ett förbud för ryskflaggade fartyg att anlöpa EU-hamnar. Sveriges 
Hamnar ställer sig bakom dessa demokratiskt fattade beslut och utgår från att alla andra också 
gör det.  

Kommerskollegium har nu fått uppdraget att genomföra implementeringen av sanktionerna. Det 
betyder att vi alla, både arbetsgivare och arbetstagare, under dessa nya förutsättningar behöver 
hitta former för att få vår del av transportsektorn att fungera. Vi menar att dessa former redan 
finns i kollektivavtalet. Effektiva sanktioner kan bara uppnås om det sker gemensamt och 
samordnat över hela Europa. Utgångspunkten är att Sveriges handels- och utrikespolitik inte ska 
bedrivas av enskilda aktörer utan av regeringen och EU.  

Vi vet i dagsläget inte exakt hur detta kommer att slå, och vi är självfallet beredda på att EU i 
närtid fattar beslut om ytterligare sanktioner. Till dess behöver vi låta sanktionerna få verkan. 
Om man ska lyssna till regeringen och EU ska sanktionerna vara utformade på ett sätt som ska 
skydda Sveriges och andras nationers ekonomier, inte minst den ukrainska statens, samtidigt som 
sanktionerna ska begränsa den ryska ekonomin.  

Den fredsplikt som följer av kollektivavtalet är en grundläggande hörnsten i den svenska 
modellen; en modell som har tjänat Sverige väl. Sveriges välstånd är intimt förknippat med vår 
framgång som exporterande industrination och över nittio procent av all export och import sker 
via våra hamnar. Att svenska företag kan lita på att arbetsfreden i hamnarna respekteras är alltså 
av största vikt för att upprätthålla såväl svenskt välstånd som legitimiteten för 
kollektivavtalsmodellen. Det är därför inte en framkomlig väg att i händelse av krig eller konflikt 
bortse från gällande regelverk. I oroliga tider som det extra viktigt att det råder ordning och reda 
på den svenska arbetsmarknaden.   

Enligt svensk rätt är en politisk stridsåtgärd med internationell anknytning tillåten i vissa fall, 
men dessa rekvisit är inte uppfyllda. 

Sveriges Hamnar kommer av ovanstående skäl inom kort att lämna in en så kallad 
fredspliktsinvändning. Det är i längden inte hållbart att bara arbetsgivare förväntas följa 
kollektivavtalsreglerna eller de beslut som fattas av EU och regeringen. Detta behöver även 
Hamnarbetarförbundet göra.  


