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Ur innehållet:
Strejk i Europa, men tyst i Sverige.
Nobelkommitténs fredspris till EU.
Svek mot det fackliga löftet.
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BYGG
KOMMUNISTEN
Byggkommunisten utges av bygg-
nadsarbetare som är medlemmar i 
Sveriges Kommunistiska Parti, där 
vi vill ge vår syn på vad som händer 
utifrån vår ideologi. Vi vänder oss 
främst till yrkeskamrater och folk som 
är verksamma inom byggsektorn.
Byggkommunisten tar ställning i den 
klasskonflikt som råder mellan de 
som äger produktionsmedel och de 
som lever av att sälja sin arbetskraft, 
vi står på det arbetande folkets sida.
Sveriges Kommunistiska Parti har 
sina rötter i -och är en del av den 
svenska arbetarklassen. Partiet bil-
dades 1917 i kamp för fred och so-
ciala framsteg, och för att förändra 
samhället i socialistisk riktning.
Sveriges Kommunistiska Parti har 
inga från arbetarklassen skilda in-
tressen utan kämpar för att försvara 
de landvinningar som gjorts, men 
också för att utöka de genom kamp 
vunna rättigheterna, partiet försvarar 
arbetarklassens långsiktiga och kort-
siktiga intressen.
Tycker du som vi är det naturligt att 
du organiserar dig i Sveriges Kom-
munistiska Parti, men partiet är ingen 
fackförening utan ett politiskt parti 
med politiska mål och visioner.
Vi ser det som naturligt att alla arbe-
tande oavsett politisk uppfattning or-
ganiserar sig fackligt för att tillvarata 
sina ekonomiska och arbetsrättsliga 
intressen. 
Vi hoppas du får både nytta och nöje 
av vår broschyr.

Redaktionen

”Ingen av dem vet vad 
han hette, hur gam-

mal han blev eller om 
han hade någon familj. 
Han dog på ett bygge 

på Värmdö utanför 
Stockholm onsdagen 

den 12 november 
klockan 10.45.”

Det Du nyss läste var inte ett citat från 
någon skräckroman, det var från en ar-
tikel i tidningen Arbetet 23 november 
2012. Vi läser vidare:

”Bygget har inga takräcken, och bara en 
ställning – på fel sida om huset. Alltså 
inte på den sidan där takläggaren arbe-
tade när olyckan inträffade. Enligt poli-
sen var mannen född 1981 och bosatt 
i Stockholm. Han jobbade för beman-
ningsföretaget Storbyggen Stockholm 
AB som i sin tur jobbade för Globen tak 
som jobbade åt huvudentreprenören 
Active Bygg, som enligt svensk lag går 
fri från ansvar när underentreprenörers 
anställda råkar illa ut.”

Läs igenom det Du nyss läste en gång 
till och ställ Dig därefter frågan, vad är 
det för samhälle som vi lever i? Vad är 
en arbetares liv värt?  Fortsätt med frå-
gan vad Du själv kan göra för att få ett 
slut på detta kapitalistiska barbari? Kom-
munisterna i Byggnads vill i samman-
hanget uppmana Dig att engagera Dig 
i Byggnads, kräv att frågan diskuteras 
på medlemskretsarnas möten. Kräv att 
dessa eviga underentreprenörers ked-
jor måste brytas en gång för alla. Kräv 
att huvudentreprenören skall ha det yt-
tersta ansvaret för arbetsmiljön samt 
hela entreprenörskedjan så att det blir 
omöjligt för företag utan kollektivavtal att 
sätta sin fot på våra arbetsplatser!
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NU SKÄMS VI
Onsdagen den 14:e november utlyste den europeiska 
fackföreningsrörelsen en europeisk protestdag med strej-
ker och demonstrationer med anledning av den svältkur 
som trojkan (EU, Internationella Valutafonden och Euro-
peiska Centralbanken) har påtvingat Europas arbetare.  

Miljontals européer hörsammade uppmaningen från Eu-
ropafacket och deltog i massdemonstrationer och strej-
ker för att visa EU och de övriga utsugarna att nu har 
man fått nog.

I Lissabon, Aten, Madrid, Rom och Bryssel gick till och 
med EU- anställda ut i strejk och proteserade mot EUs 
antifackliga och människofientliga politik. I  23 europe-
iska huvudstäder tågade den plågade och kampvilliga 
arbetarklassen  på gator och torg för att göra sin stämma 
hörd. I de städer där demonstationer anordnades, bars 
de fackliga fanorna först. Stolta arbetare demonstrerade 
under sina fackföreningsfanor.

Vad gjorde då LO och Byggnads på denna europeiska 
kampdag?  Ingenting, absolut ingenting. Man orkade inte 
ens lyfta ett finger för att visa att man är en del av den 
hårt kämpande europeiska arbetarrörelsen. Man stod 
helt frivilligt vid sidan av och såg passivt på.  Därmed in-
tog man samma sida i klasskriget som EU, Internationel-
la Valutafonden och den Europeiska Centralbanken. Det 
kan väl ändå inte vara så att Byggnads förbundsledning 
duperats av EU:s lögnaktiga propaganda som hävdar att 
grekiska och spanska byggnadsarbetare pensionerar sig 
vid 50 års ålder och tillbringar resten av sina liv sittandes 
på caféer?

En annan möjlig förklaring till förbundsledningens tyst-
nad kan vara att man anser sig själva leva i det kapitalis-
tiska lyckoriket där det återstår några detaljer för Stefan 
Löfven att justera för att lyckan ska bli total. Om så är 
fallet, vill vi kommunister ödmjukt konstatera att varslen 
om arbetslöshet, utförsäkring och annan olycka haglar 
som spön i backen för byggnadsarbetarna och att det 
kapitalistiska lyckoriket är en renodlad lögn.

14 november i bilder...

Grekland...

Spanien...

Italien...

Belgien...

Frankrike...
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IF - Metall öppnade dörren, 
SAS klev in genom den

Inför den kapitalistiska krisen 2008, kom IF – Metall och dess motpart teknikfö-
retagen på idén att om man sänkte arbetarnas löner med 20 procent så skulle 
de stackars industriföretagen Volvo, Scania, SKF, Ericsson, Sandvik, SSAB och 
ABB slippa avskeda personalen. IF- Metall var mycket stolta över det här avtalet 
och låtsades därför att de visat stort ansvarstagande gentemot medlemmarna och 
räddat jobben. Vad IF-Metall inte ville berätta var att lönesänkningsavtalet i själva 
verket var ett yxhugg mot medlemmarna då man helt plötsligt upphävde gällande 
kollektivavtal och därmed bröt det fackliga löftet om att aldrig jobba för mindre än 
vad avtalet föreskrev.

Samma sak har vi sett på IF- Metalls uppföljning avseende arbetsmarknaden fast 
på lite mer härdhänt manér då SAS kallade de fackliga organisationerna till för-
handling om upphävandet av kollektivavtalet. I annat fall skulle SAS försättas i 
konkurs och de anställda bli arbetslösa. 

Ännu en gång tvingades de fackliga organisationerna till förhandling under galgen. 
I fallet med SAS hävdade företaget att man måste bli konkurrenskraftiga och hänvi-
sade till Ryanair där personalkostnaden per person uppgavs till 30 000 kronor och 
för SAS 60 000 kronor i månaden. Dessa pengar inkluderar bortsett från lön även 
arbetsgivareavgifter, avgifter för personalhälsovården, arbetskläder, traktamenten. 
I detta exempel ville SAS påvisa att de svenska kollektivavtalen var på tok för dyra 
och måste sänkas avsevärt annars blir det konkurs. Ingen reporter har kommit på 
tanken att granska anställningsvillkoren för det irländska flygbolaget och ställt följd-
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frågan. Är det så vi vill ha det?

När sådana här resonemang slår rot och blir accepterade i de borgerliga salonger-
na inklusive morgonsofforna i TV är det ett dödligt hot mot oss byggnadsarbetare.

Om nu SAS och IF-Metall i praktiken visat att de svenska kollektivavtalen är en 
papperstiger som företagen kan frångå när de så önskar samtidigt som övriga 
svenska fack tiger still, vad är det då som förhindrar Skanska eller Peab att göra 
samma sak? Den dag Skanska kallar till förhandling för att säga upp 7000 anställda 
som en sista åtgärd för att rädda Skanska från konkurs, vad säger då Byggnads 
och Skanskas alla MB-grupper?  Om Skanska samtidigt i alla morgonsoffor på TV 
genom diagram och annat visar att det i Sverige är mer än dubbelt så dyrt att bygga 
som i konkurrentländerna. Som bevis ges att en bulgarisk byggnadsarbetare kostar 
Skanska 8000 kronor i månaden samtidigt som en svensk sådan kostar 62 000 
kronor i månaden. IF- Metall och Unionen köpte lögnerna direkt, hur skulle Bygg-
nads ställa sig och framförallt det alltigenom menlösa LO?  Vad skulle Karl Petter 
Thorwaldsson säga? Han kunde ju ha försökt att stödja sig på ”partiet” som nu leds 
av ingen mindre än Metallavtalets grundare Stefan Löfven.

Byggkommunisten vill uppmana alla förbundsmedlemmar att vara vaksamma och 
politiskt alerta. Se vad EU har gjort med kollektivavtalen i södra Europa, man har 
upphävt dem. Vad har hänt i Sveriges riksdag där riksdagsledamöterna slåss om 
vem som är mest EU vänlig? Det är säkert bara en fråga om månader innan vi som 
genomskådat EU blir arresterade enligt den nya terroristlagstiftningen med motive-
ringen att vi är samhällsfarliga därför att vi genomskådat lögnpropagandan. 

  

Bli medlem i SKP DU också 
så ska vi tillsammans 

skrämma skiten ur reaktionen!
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Det kapitalistiska 
himmelriket finns inte!

Det händer ibland att vi kommunistiska byggnadsarbetare blir hånade av social-
demokrater och vänsterpartister när vi påpekar ett drygt 150 år gammalt faktum, 
nämligen det att kapitalismen leder till kris och anarki. Ibland tycks tron på det 
kapitalistiska himmelriket vara så stark att man inte ser skogen för alla träd trots 
att verkligheten, den vi har precis utanför dörren visar något helt annat.  Kommu-
nisternas målsättning är ett annat system, socialismen där man planerar långsiktigt 
och efter folkets behov. Den nuvarande bostadsbristen är bättre än den bästa stu-
diecirkel för att påvisa kapitalismens vansinne.

Låt oss ta behovet av studentbostäder som ett exempel. Det kan inte vara speciellt 
svårt att man på universitets och högskoleorter beräknar hur många studenter som 
ska studera varje år. Utifrån dessa beräkningar, planerar man sedan byggandet av 
studentbostäder så att de som studerar har någonstans att bo.

Man kan alltså mycket enkelt konstatera att i Östersund, Gävle, Örebro, Uppsala 
och Stockholm behövs ett visst antal studentbostäder och därefter se till att man 
rättar till underskotten genom att bygga det antal bostäder som man behöver. Hade 
vi nu i Sverige haft ett socialistiskt system med planering efter behov hade man 
självklart sett till att man byggt de lägenheter som fattas. Nu lever vi istället i en 
epok som kännetecknas av en vansinnig kapitalism och därför gör man precis 
tvärtom. Man bygger ingenting överhuvudtaget (150 lägenheter 2011), den arbets-
kraft som finns tillgänglig för att bygga gör man arbetslös och tusentals studenter 
bostadslösa, vilket i värsta fall kan innebära att man helt enkelt inte kan fullfölja sina 
studier vilket i sig på sikt är en jätteförlust för samhället. 

När vi nu alla riskerar att bli arbetslösa, varslen om uppsägningar duggar tätt, det är 
dessutom inga små varsel, det är 50 och 100 man som sägs upp i ett och samma 
svep på företag efter företag, då kan det vara bra att ställa sig frågan. Behövs inte 
de varslade byggnadsarbetarnas tjänster längre? Samhället är i ett skriande behov 
av våra tjänster, det är däremot inte bolagsherrarna och bankerna som för dagen 
inte behöver oss, därför gör de oss arbetslösa och när vi återigen behövs för att öka 
deras arbetsfria profiter, kallar de på oss igen så länge de anser sig behöva oss. 
Samma öde drabbar industriarbetarna. EU har tillsammans med Internationella Va-
lutafonden bestämt att Europas arbetare ska betala bankernas svindlande affärer 
vilket medfört att bland annat Greklands, Spaniens, Irlands och Storbritanniens 
arbetarklass satts på svältkur. Är det då konstigt att efterfrågan på tidningspapper 
sjunker som en sten? Det är knappast den arbetslöse spanjorens högsta önskan 
att köpa en tidning, det är att få mat för dagen och resultatet blir att pappersbruken 
i Sverige försätter sina anställda i arbetslöshet. 
Så fungerar kapitalismens vansinne... Himmelrike? 
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Att tilldela den Europeiska Unionen årets fredspris visar att den Norska Nobelkom-
mittén än en gång har överträffat sig själv i politisk inskränkthet och öppet klass-
förakt.

Att EU befinner sig i öppet krig mot unionens invånare är inget som bekymrar 
de som utser fredspristagare. Att ge priset till en organisation som envetet varje 
dag, varje vecka, månad och år arbetar för att förslava dess invånare är inte bara 
skamligt, det är vidrigt och fyllt av hat. EU har skapat ett Europas trasproletariat 
som för att överleva reser runt i unionens länder för att söka mat för dagen. Till 
Sverige söker sig en del av detta trasproletariat för att finna mat för dagen som 
bärplockare, man tvingas bo i eländiga och skamliga tältläger i skogarna med hela 
familjer för att finna bär som säljs till ockrare. Andra ser vi på svenska hotell, bygg-
arbetsplatser, som städare och på barer och restauranger där de tvingas sälja sin 
arbetskraft till svältlöner. Man har fråntagit stora delar av Europas arbetarklass rätt-
ten att fackligt organisera sig för att hävda rimliga villkor på arbetsmarknaden. Man 
har skapat en marknad där unionens flickor förvandlats till sexleksaker som säljs 
på en kriminell och avskyvärd marknad. Man accepterar de regeringar i unionen 
som ägnar sig åt organiserad förföljelse av romer. Man accepterar att asylsökande 
avvisas till en säker död i icke sjödugliga farkoster på Medelhavet. Man avsätter 
folkvalda regeringar och ersätter dessa med av unionen godkända experter. EU 
deltar i utplundringen av Afrikas folk. EU har träffat förmånliga handelsavtal med 
ockupationsmakten Israel.

Vi skäms å vårt broderfolks vägnar när det tvingas att vara värdland för en sådan 
organisation som den Norska Nobelkommittén.

Norska Nobelkommittén 
visar sitt klassförakt



Byggkommunisten utkommer med fyra nr per år. 
Håll dig uppdaterad om kommunisternas 

verksamhet inom byggnads, kontakta 
redaktionen så ser vi till så att broschyren 

alltid finns på din arbetsplats. 
Mail:  byggkommunisten@skp.se  

Tel:  073-346 62 95

Läs Kommunisternas månadstidning på nätet
www.riktpunkt.nu eller ta en prenumeration!

Den som blir medlem i Sveriges Kommunistiska Parti har insett att det 
samhälle vi lever i måste göras om till ett bättre. Kort sagt, man vill själv 
vara med och forma framtiden genom en aktiv politisk insats. Den som 

organiserar sig har insett att vi ensamma inte kan göra mycket men        
tillsammans kan vi åstadkomma förändringar.

Tycker du liksom vi, att arbetslösheten är ett resursslöseri utan 
motstycke?  Att den ständiga fruktan för nedskärningar och ökad 

arbetslöshet måste få ett slut? Att skattepengar ska användas till att 
garantera trygghet för våra barn, gamla, sjuka och handikappade, istället 
för att betala de kriser som kapitalismen orsakar? Att ingen på grund av 

arbetslöshet eller sjukdom ska tvingas gå från hus och hem? 
Då är det hög tid att även du går med i SKP…

Kontakta vår particentral för mer information, eller för 
kontakt med närmaste lokalavdelning.

Sveriges Kommunistiska Parti
08-735 86 40     skp@skp.se    www.skp.se     

Flyghamnsgatan 1, 128 35 Skarpnäck


