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Ingen förhandlingslösning uppnådd – strejken fortsätter
Under torsdagen fortsätter strejken på APM Terminals i Göteborg. Trots att parterna
träffats flera gånger under onsdagen har parterna inte kommit närmare en lösning.
Inte minst det faktum att Hamnarbetarnas förhandlingsdelegation inte har ett eget
mandat att permanent blåsa av stridsåtgärderna utan medlemsomröstning minskar
möjligheterna att nå en lösning.
Tisdagens strejk fick på onsdagen också konsekvenser för Göteborg och göteborgarna.
Eftersom karavaner av lastbilar som inte kunde lasta och lossa sin last under tisdagen, fick
göra nya försök under onsdagen, så påverkades trafiksituationen periodvis i hela staden.
Runt hamnen och på infarterna fick polis extrainkallas för att dirigera de uppskattningsvis
700 lastbilarna som ville till hamnen.
Situationen påverkades dessutom negativt av en ovanligt stor frånvaro bland
maskinförare.
-

Det är olyckligt och vi beklagar att göteborgarna drabbas av konflikten på detta vis.
Det är dessvärre ytterligare en illustration av hur oproportionerligt konfliktvapnet är i
detta fall. Som vi sa redan igår respekterar vi naturligtvis den viktiga roll facket
spelar när det gäller löner, säkerhet och arbetsmiljö men att genomföra en strejk
när det handlar om facklig involvering utöver lagstadgat ställer vi oss oförstående
till, säger Henrik Kristensen, VD på APM Terminals.

Eftersom onsdagens förhandlingar var fruktlösa kommer strejken på APM Terminals att
fortsätta under torsdagen. Även om Hamnarbetarförbundets avdelning 4 skulle återkomma
med ett tydligare förhandlingsmandat ser APM Terminals i nuläget inga självklara
öppningar i själva sakfrågan.
-

Det är naturligtvis besvärligt att vi är i det läget. Särskilt för våra kunder, de stora
exportföretagen som får svårt att leverera. Samtidigt är vi nästan lite förvånande
men tacksamma över att kunderna är så förstående till att vi inte kan ge efter för
krav som inte har stöd i lagen, säger Henrik Kristensen.

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Kristensen, VD APM Terminals
Tel: 010- 122 27 66
Henrik.kristensen@apmterminals.com

Katrin Lemming, Kommunikationsansvarig
Tel: 010-122 25 12
katrin.lemming@apmterminals.com

Om APM Terminals Gothenburg AB
APM Terminals Gothenburg är Nordens största containerterminal. Här skeppas drygt 50
procent av alla containrar till och från Sverige. Terminalen har 20-tal anlöp per vecka. Hit
kommer direktanlöp, oceangående fartyg som kommer direkt från andra världsdelar samt
feederfartyg, från andra hamnar i norra Europa. APM Terminals Gothenburg är den enda
terminalen i Sverige som har kapacitet att ta emot och hantera de största oceangående
fartygen. Cirka hälften av alla containrar till och från containerterminalen transporteras
med järnväg, vilket innebär stora miljövinster. APM Terminals med huvudkontor i Haag har
20 600 anställda i 69 länder och omsätter 4,24 miljarder USD
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