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INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN
44:e kongressen
Singapore, 16 oktober 2018
Fiskesektionens konferens
RAPPORT
Fiskerisektionens konferens ägde rum den 16 oktober 2018.

Dagordningens punkt 1: Fastställande av dagordning
Konferensen antog dagordningen såsom den presenterades.

Dagordningens punkt 2: Val av rapportör, valkontrollanter och rösträknare
Jorge Alejandro Vargas (Argentina) valdes till rapportör.
Hiedeo Kon (Japan) och Katishi Masemola (Sydafrika) valdes till valkontrollanter.
Valérie Latron (Frankrike) och Geronimo David Molina (Argentina) valdes till rösträknare.

Dagordningens punkt 3: Kongressens temadokument
Den biträdande generalsekreteraren gav en presentation om kongressens temadokument, med fokus på
sektionens prioriteringar. Konferensen fick många talare från golvet som svar på presentationen. De
huvudsakliga frågor som togs upp var:
•

•
•
•
•
•

För Argentina var automation ett ämne som måste övervägas noggrant eftersom hälften av landets
maskinflottor var mycket gamla. Argentina kunde därför inte tänka sig hur implementeringen av
automatisering skulle ske.
Om det inte finns någon hållbar fiskepolitik för landet skulle automatiseringen kunna leda till att
det saknas resurser för att förnya flottan och att arbetstillfällen försvinner.
Den tekniska utvecklingen har huvudsakligen skett i Asien, men det konstaterades att man även
behövde fokusera på utvecklingen i andra regioner, i synnerhet i Latinamerika.
Effekterna av automatiseringen påverkar olika länder på olika sätt;
Medlemsantalet i fiskesektionen har ökat något sedan 2014, en märkbar utveckling hade skett men
det återstod fortfarande mycket arbete som behövde göras.
12 ratifieringar av ILO-konvention 188 hade skett.

Konferensen antog kongressens temadokument såsom det presenterats.
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Dagordningens punkt 4: Arbetsprogram
Jon Hartough och Saw Bow Htoo presenterade en uppdatering om Thailand-projektet vad gäller
exploateringen av asiatiska migrantarbetare i Asien, vilka utmaningar man stod inför och om Fisheries
Rights Networks arbete.
Ken Fleming presenterade en uppdatering om migrantarbetare på Irland. Ett aktuellt rättsfall för
fiskeindustrin ska avgöras vid justitieministeriet sent i november 2018.
Under diskussionerna noterades följande kommentarer:
• Den tekniska utvecklingen inom sektorn var till största delen positiv eftersom den bidrog till att
eliminera tvångsarbete;
• Det var viktigt att organisera arbetarna och genomföra riktade kampanjer med fokus på
återförsäljarna;
• När Thailand börjar få rätsida på sin fiskeindustri förutsågs det att andra länder i Asien skulle följa
efter;
• Stridigheterna i Thailand hjälptes av uppmärksamheten i medierna; och
• ITF skulle samarbeta med Thai Union, ägare av John West, King Oscar och andra fiskeföretag för att
övervaka verksamhetens uppförandekod och utvecklingen av deras inspektorat för att säkra att
dessa implementeras på ett effektivt sätt.
Konferensen antog de sektionsrelaterade prioriteringarna för 2019-2023 såsom de presenterats.

Dagordningens punkt 5: Motioner
Konferensen behandlade de motioner som remitterats av redaktionsutskottet, enligt följande:

Motion 26: Fiskeri
Konferensen antog motionen såsom den presenterades. Det var inte möjligt att anta förslaget som angavs i
Ändringsförslag 1 eftersom Syndicat General Maritime de Madagascar (SYGMMA) inte kunde delta i
kongressen på grund av förbundets interna problem, därför beslöt konferensen att diskutera förslaget vid
fiskesektionens nästa möte.

Dagordningens punkt 6: Val
Följande valdes av konferensen:
Ordförande
1:e vice ordförande:
2:e vice ordförande:
Representant för kvinnliga transportarbetare
Representant för unga transportarbetare

Johnny Hansen, NSU, Norge
Kenji Takahashi, JSU, Japan
Angel Juan Navarro, SOMU, Argentina
Sylvie Roux, CFDT, Frankrike
Jorge Alejandro Vargas, SOMU, Argentina
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Konferensen uppdrog åt sekretariatet att bekräfta nomineringarna för de sexton ordinarie ledamöterna i
sektionskommittén som speglar den regionala fördelningen och instämde sedan i sammansättningen av
fiskesektionskommittén kommitté, bifogad som bilaga 1.

Dagordningens punkt 7: Övriga frågor
Inga andra ärenden för diskussion förelåg.

Sid 3 av 4

44c/FConf/Report
Bilaga 1

FISKESEKTIONENS KOMMITTÉ
Per den 16 oktober 2018
Sektionsfunktionärer
Ordförande
1:e vice ordförande:
2:e vice ordförande:
Representant för kvinnliga transportarbetare
Representant för unga transportarbetare
Afrika
Ordförande
Vice ordförande
Vice ordförande
Arabvärlden
Ordförande
Asien/Stillahavsområdet
Ordförande
Vice ordförande
Vice ordförande
Vice ordförande
Europa (ETF:s sjötransportsektion)
Ordförande
Regional förste viceordförande
Regional kvinnorepresentant
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Latinamerika/Karibien
Ordförande
Vice ordförande
Vice ordförande
Vice ordförande (Unga arbetstagare)
Nordamerika
Ordförande

Johnny Hansen, NSU, Norge
Kenji Takahashi, JSU, Japan
Angel Juan Navarro, SOMU, Argentina
Sylvie Roux, CFDT, Frankrike
Jorge Alejandro Vargas, SOMU, Argentina
Harinony Lucien Razafindraibe, SYGMMA,
Madagaskar
Abdou-Derman Adam Mouhamadou, FESYTRAT,
Togo
Vakant
Vakant
Kenji Takahashi, JSU, Japan
Tae Kil Chung, FKSU, Korea
Genta Sumarlan, KPI, Indonesien
Vakant
Juan Manuel Trujillo, CC.OO, Spanien
Flemming Smidt, 3F, Danmark
Sylvie Roux, CFDT, Frankrike
Árni Bjarnason, FFSÍ, Island
Michel Claes, ACV-Transcom, Belgien
Petr Osichansky, SUR, Ryssland
Vakant
Angel Juan Navarro, SOMU, Argentina
Eric Alberto Riffo Paz, SIOMOT, Chile
Luis Penteado, CONTTMAF, Brasilien
Hernan Valera, CJOMN, Argentina
Vakant
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