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Efter höken kommer en duva
Redareforeningens nye vd viii samarbeta med facken
Samarbete med facken?

En modern direktör med mjuk
framtoning och med ett gediget
branschkunnande. Det är nâgra
av de första intrycken man far av
redareforeningens nye vd Erik
Nordstrom. Till skilinad frin sin
företradare Gunnar Hogberg sä
ger NordstrOm att han I olika frà
gor gärna ser ett samarbete med
sjOfacken.
Det gäller att gemensamt
verka fOr positiva lOsningar i frá
gor där vi fmnner att vàra intres
sen sammanfaller.

—

—

—

Nàgra exempel p sadana frgor är. me
nar Nordstrom. taxfreefràgan. nej till
Oresundsbron och kanske ocks att fin
na losningar for att fler svenskagda rn
beställda fartvg konkurrensmassigt ska
kunna klara att segla med svensk flagg.
Fortfarande fOrklarar dock Erik
NordstrOm, i den bar intervjun. an re
dareforeningens styrelse har beslutat
att driva frgan om att Th ett Oppet
svenskt register. Denna frga har ju de
senaste ren varit en verklig vauende
lare mellan sjOfolksfOrbundet och reda
reforeningen. och bar inneburit an fOr
hàllandet mellan parterna lange ‘ant
minst sagt frostigt.

—

.4i’en o,n Ejik ,Vordsno,n la/ar i’ackerr am
sainarbcre ligger ski/fe/in/en k/ar när dci gal
icr eli si’enskr iniernationeilt regisrel; där i/nd
ia, redareforeningen lute sidndpunkr.

Jag hlev rekior for sjOfartsuniver
sitetet i MalmO. Aren i Malrnö var fan
tastiska. Detta ait f leva och arheta
tillsammans med studenter och anställ
da fran en rad olika lander. Hittills bar
det varit 106 nationaliteter bland stu
den tern a
Att lara kanna en rad manniskor
fran olika lander var oerhOrt lärorikt.
Du blir ödmjukare. inser hur oerhOrt
Jurist
Vilken bakgrund bar redarefOrening privilegierade vi är i industriländerna.
Hur vi fortfarande bar uppe tenderar
ens nve vd?
att tanka ocb tala i termer om vi och
sager
Erik
jurist.
fran
an
bOrj
är
Jag
NordstrOm. Men jag kände tidigt att dom. Au hrvta ncr den insta llningen dr
juristbanan inte var riktigt vad jag ville oerbOrt viktig fOr att manniskorna ska
syssla med. Däremot hade jag under komma varandra närmare.
Varfor valde du att, trots det span
studietiden intresserat mej fOr sjOfar
ten. och bland annat skrivit nagra upp nande jobbet i MalmO. atervanda till
redareforeningen?
satser om olika sjorattsliga fràgor.
Bakgrunden ar att Gunnar HogI hörjan a’ 60-talet anstalldes jag
p redareforeningen. 1 arhetsuppgif berg for en tid sedan valde ati sluta i
terna ingick ett ansvar fOr de internatio redareforeningen. herattar Erik Nord
nella fragorna. Intresset for internatio strOm.
Jag fick en fOrfragan om jag var
nella fragor bar bara okat under aren.
intresserad
a” att bli chef for fOrening
som
sjofarten
se
inteatt
Det gàr ju
en nationeilt begransad naringsgren. en. Aven om jag till en hOrjan var tvek
utan man maste alltid placera in den i sam till att atervanda till en tidigare
arbetsplats. känns det nu som ett
ett internationellt sammanhang.
Efter en tid utsags jag till vice vd i spannnande och riktigt heslut fOr mej
fOreningen och var chef fOr branschav personligen. Vi bar en rad viktiga fràgor
att arheta med i sjOfartsnäringen idag.
delnirigen.
Vart tog du vagen när du lämnade Dessutom har jag som gammal gate
borgare kommit bern igen.
redareforeningen i mitten av 80-talet?
—

—

—

—

—

—

—

—
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Vad anser du som vd for redarefOre
ningen om fOrutsattningen for att att
samarbeta med de sjOfackliga organisa
tionerna?
Speciellt for redarefOreningen i
organisationssverige är att vi är bade en
arbetsgivar- och en branschorganisa
tion. Detta gOr att det är viktigt for oss
an ha ett fortroendefullt samarbete
med sjofacken.
Samtidigt hOr det naturligtvis till
spelets regler att vi blir motstandare i
fOrhandlingssituationer. Det ligger i sa
kens natur att dar finns ett spannings
moment mellan oss som man aldrig
kommer Over. I en fOrhandlingssitua
tion far man ailtid ge och ta.
Samtidigtmenarjagattislutandan
är det anda sa att det gemensamma är
mycket starkare. FOrst och framst bar vi
pa bagge sidor ett gediget kunnande
sjOfartens villkor. Inte minst galler det i
fOrhàllande till statsmakterna. Var ge
mensamma kunskap i sjOfartsfragor
bOr vi kunna utnvttja fOr att tillsam
mans ‘erka fOr màl dar vi finner att vi
bar likartade intressen.
I slutandan är jag ocksa Overtvgad
om att vi bar samma mal. Att vi ska ha
en sund naring som kan erhjuda trygga
arbetsp]atser.
Jag skulle vilja fOrdjupa samarhe
tet i de fragor där vi klart kan se att vi
bar gemensamma malsattningar. Ml
sattningar kring bur naringen bade ska
vara ekonomiskt barkraftig och kunna
erbjuda trvgga arbetsplatser.
Skulie taxfreefragan kunna vara ett
mOjligt gemensamt samarbetsprojekt?
Javisst! Det ar ett alldeles utmarkt
exempel pa ett omrade dar vi hOr kunna
samarbeta. Viktigast a’ alit ar att fOra
ncr fragan pa ett praktiskt plan. efter
som fràgan bar en kanslomassig ladd
ning. Detta i sin tur leder inte alltid till
en balanserad debatt.
Ta bara fOljande lilla exempel pa
hur snedvriden debatten kan vara. De
som ‘ill ha bort taxfreefOrsaljningen
havdar att 10 procent av alkoholfOr
brukningen i Sverige saljs taxfree pa
farjor och flvgplatser. Men a’ det som
sdljs pa farjor mste minst 50 procent gá
pa export, och fOrhrukas inte i Sverige.
En debatt pa den nivan ger en belt
felaktig hild a’ verksamhetens omfatt
ning.
—

—

—

—

Sjomannen 3’9{)

Här ser jag en gemensam frga att
drivas av oss och av er. Att upplvsa. tala
om hur sakforhàllandena egentligen är.
Det galler att pedagogiskt förklara viiken katastrof det skulle bli for svensk
farjeindustri med ett isolerat svenskt
taxfreeförhud.
En annan ‘iktig uppgift att tilisam
mans verka fOr är att bredda kunskaps
basen hos vàra politiska beslutsfattare
om sjOfarten. Det fOrekommer tyvarr
ofta att sjOfartsbranschen bde gloms
bort i samband med lagstiftning och
andra beslut. Ofta fOrekommer ocks
alivarliga felaktigheter naT man disku
terar hranschens betvdelse.
Mm instailning är an vi inte ska
skalla pa politikerna fOrrän vi har givit
dem en fulistandig bakgrund som mOj
liggOr att dom tar stailning.
Vilket rd ska man idag ge till de
svenska ungdomar som funderar pa att
börja segla?
I dagslaget är det riktigt att ge dom
rãdet att gà till sjOss. For ser man pa
dagens situation sà är det utan tvekan
just nu en optimism och ett uppsving i
branschen. Men a andra sidan lär man
sig snart att man ska vara valdigt fOrsik
tig med att Overdriva optimismen. Kon
junkturerna gàr fort upp och ner i sjo
farteri. Om man ser historiskt tilihaka
s är den normala sjOfartscvkeln lànga
perioder av lagkonjunktur och korta
perioder ax’ hogkonjunktur.
Ett problem vi har idag är alla
domedagsprofetior om sjofartens fram
tid som kom under den djupa nedgàng
en. Alideles givet paverkades mànea
ungdomar av denna information och
x’àgade inte satsa pa sjOmansyrket. Det
är nàgot vi har ont av idag när det he
hOvs nvrekrytering till naringen.
—

—

—

—

—

VIII ha öppet register
Vad är din instailning till ett Oppet
svenskt register. ett SIS? En fraga som
ju varit den stora skiljelinjen melian
sjOfoiksforbundet och redarefOrenina
en de senaste àren.
Som nvhliven vd i redarefOrening
en kan jag konstatera att det finns en
kiart uttalande fran fOreningens styrel
se att verka fOr en Oppet svenskt regis
ter. Sà fOrutsattningarna är givna.
Personligen anser jag att màiet
màste vara att svensk sjofartsnaring ska
vara konkurrenskraftig internationellt.
Redareforeningen bar under nàgra àr
ansen att etablerandet av ett oppet re
gister är ett medel for an na detta màl.
Men a andra sidan kan vi fOr när
varande konstatera an klart besked har
lämnats ax’ kommunikationsministern.
att ban for närvarande inte är villig att
ta initiativet till ett sadant register.
I denna situation far vi fOrsOka
finna alternativa vägar art na samma
—

—

—

—

SjUmanrin 3/90

mal N aeon form ax mixedcrexx losning
ar skuile kanske kunna vara en sun fOr
svensk sjOfart an i en iängre perspektiv
klara den internationelia konkurren
sen.

Glädjande ökning
Intressant just nu är an konstatera
att det bar skett en viss uppgang i bran
schen i S\erige. sager Erik Nordstrom.
Ait den svenska handeisfionan nu
ligger pa drvgt .5 rniijoner dOdvikts
ton. Detta är glädjande an konstatera.
Delvis är Okningen sakert en effekt av
sjOfartsstOdet och delvis en effeki av
den pan’. itfOdda optimismen morn
branschen. Specielit intressant just nu
är an sx enska sjOfartsintressen har
manga order p n hestailningar vid ut
ländska var’.. FOr närvarande ligger
Over 60 rartvg i bestailning. Annu ‘. et vi
inte sakert ‘.ad sorn bander med de n a
fartvgen. En del saijs troligen redan pa
kontrakistadiet. N?gra kommer med
all sannoiikhet ait fOra svensk flagg.
—

—

fOrutsattningarna är att gOra det attrak
tivt for en del fartyg. som pianerar att
inte ha svensk flagg. att ändà segla
svenskt.
Varken redareforeningen elier sjO
facken skulle forlora nàgot pa att ge
mensanit undersOka om dessa mojlig
heter finns.
Det yore mycket positivt om par
terna i Sverige kunde enas om vad som
kravs for att oka ett nybestalit fartvgs
konkurrenskraft. Vad det handiar om
ar att tillsammans forutsattningslOst lit
ta pa om vi bar en chans att fain fartvget
under svensk flagg. Detta yore mycket
intressant att undersoka.
Skapar vi forutsattningar for sada
na här lOsningar far vi ocksa pa sikt en
bredare bas for att driva en aktiv rekrv
teringspolitik.
—

—

—

Mot Oresundsbro

Vilken ar redareforeningens instailning
till eventuellt fasta fOrbindelser Over
0 resund?
RedarefOreningen har klart dekia
rerat att det inte behOvs nagon bro. att
det ar en rad nackdelar med en bro.
Den moderna färjetrafiken klarar mer
an val att skOta Oresundstrafiken aven
i framtiden. Blir det trots alit en fast
hrofOrhindelse sà maste sjOfartshran
schen gemensamt krava att den inte far
suhventioneras. vare sig direkt eller in
direkt. Med den utveckling vi kan ana
pa fariesidan sa kommer effektiva far
jor med renare utslapp art klara sig bra
pa manga linjer. aven om det finns en
fast brofOrhindeise. Men d är fOrut
sanningen att bron inte subventioneras
pa ngot satt.
Bron skulle bli en kolossalt dyr
investering som kan f allvarliga miljO
effekter. Farjetrafiken har lange visat
att den är kapabel att effektivt och till
en lag kostnad ta hand om transporter
na bade ax’ passagerare, och av den
svenska importen och exporten.
Hur star sig svenskt sjOfolk inter
nationeilt. Ar det duktigt sjofolk i
Norden. eller?
Ja. det rader ingen som heist ne
kan om det. Sverige och ovriga Norden
har i alla ar haft duktigt och vdluthiidat
sjOfolk. Det ar sjOfoik med en stark
iaganda. och med en inbOrdes solidari
tet, vilket ar en stvrka ocksa fOr redar
na.
Nordiskt sjOfolk bar bade initiativ
kraft, ett hogt màtt av solidaritet och
alltid en x’ilja att gora ett gott jobb.
En viktig forutsattning for att be
driva en konkurrenskraftig sjofart i var
del ax varlden är att det finns kunnigt
N best iillninearna ar potientielia
sjofolk. Och det finns det!. slutar reda
arhetspla1er. enheter soni skulie kun
reforeningens nve vd Erik Nordstrom.
na tänka opercra under svensk flage.
Lennart Johnsson
Sarsk]t 1i-eni ‘ore alt titta pa xi]ka
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