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AKTUE L LT

Tullen I samarbete med bi a Redareforeningen:

Vädjar om tips pa

Stopp for
flykten av
filippinska
sjOmän

jakt

efter “dödens kurirer”
En samverkan mot
narkotikasmuggling
har startats enhigt en
överens ko mmels e
mellan Redarefören
ingen, Hamnförbun
det, Speditörförbun
det och Tuilverket.
främsta
Tuliverkets
syfte r att fà folk i
branschen att reagera
pa “konstigheter” och
att tipsa tullen om
dem.
-Narkotikasmuggling

är

vi.rt största problem, och vi

är tacksamma for alla tips vi
kan fâ for att stoppa dessa
dödens kurirer, sager Lars
Aberg, chef for tullkriminal
Narkotikas
sektionen.
muggling kan fOrekomma p
de mest variationsrika sat
ten, och ngot monster gr
inte att slá Fast. Det gár inte
heller att peka Ut ngon som
typisk srnugglare. Däremot
gàr det att f upp ögonen fOr
avvikande fOreteelser mom
transportväsendet som bor
de stämma till misstänksam
het, enligt Lars Aberg.

Ett exempel pa misstanklig
händelse är mannen som pa
en fraktterminal i Varberg
undrade om firman kunde
frakta hans Mercedes till KO
pe nhamn.
-Enklaste vägen till Kopen
hamn For en Mercedes är le
den Helsingborg-Helsing
Or, men expediten reagerade
inte pa att mannen skulle an
lita en speditör, berättar
Hans Terner, tullfOrvaltare
vid tullkarnmaren i Varberg.
DärfOr vOdjar tullen till bi a
fartygsbesattningar att hâlla
Ogonen öppna inför exem
pelvis
*
omdestmnation av laster el
ler containers fran narkoti
kaproducerande lander,
*
till synes ornotiverade di
rektiv eller önskemâl om
lastning, lossning och upp
stallning av containers eller
val av transportsätt,
*
orirniigt lartga och kroki
ga transportvagar,
*
besOk av obehOriga om
bord i hamnar,
*
att bli ombedd av okända
personer att ta hand om pa
ket eller annat fran främ
mande land till Sverige mm.
Nrar det galler containers

är det inte ovanligt att de
fraktas runt Europa flera
vary. Narkotikan kan hanga
kvar hur lange som helst, det
kan ligga i botten där man
inte ser det, berättar Lars
Aberg.
lnformationsmaterial ska
utarbetasisamarbetemedde
fackliga organisationerna.
Materialet ska rikta sig till
olika besattningskategorier
utifran deras uppgiFter om
bord fOr att underlätta deras
medverkan i jakten pa nar
kotikasmuggling. Av mate
rialet ska även framg. vart
mart kan vända sig med sitt
tips och att man far vara ano
nym. iviaterialet ska distri
bueras bi a till fartygens an
slagstavlor.

En ny lag skall försvâ
ra flykten av filippmn
ska sjObefäl och besätt
ningsmän till utländska
fartyg, omtaiar Lloyds
List International.
Bakgrunden är att
“Piratagenter” värvar
besattningar till bättre
betalda anstallningar i
utländska rederier, vil
ket medfOr brist pa ar
betskraft i den filippin
ska sjOfarten, som är av
vital betydelse for lan
det, Filippinerna bestár
av inte mindre an 7 100
oar.
Lagen innebär att
praktiken till sjOss
minskas genom simu
latorutbildning sâ att
man pa sâ vis snabbare
far fram besattningar
till den inhemska trafi
ken och vidare infOrs
restriktioner fOr sjObe
fal som viii ta hvra i ut
ländska rederier.

Stenciler och annat info-material
ska tas fram ti/Isammans med
facket.

WMU-främmande fran Dubcii
Fartygsbefälsföreningen
och Maskinbefälsföreningen
har haft visit av Abdul Noor
MirAbdul Rahman fran kom
munikationsdepartementet i
Dubai, som studerar vid
World Maritime University i
Malmö.
Under sift uppehall i Sverige
besöker han ocksá olika sjö
fartsorganisationer for attin•
svenska
om
formeras
fö rha I Ia nden.
Här hälsas han välkommen
av SFBFs Ulf Hallström, till
vänster ses SMBFs Björn
Karlsson.
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