BYGG
KOMMUNISTEN
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.
byggkommunisten@skp.se eller 0706-675852

Riktpunkt är Sveriges Kommunistiska Partis tidning och utkommer med 8 nummer per år. Tidningen ger raka och ärliga svar ur
ett socialistiskt perspektiv. Här skriver både yrkesjournalister och
arbetarkorrespondenter. Tidningen innehåller information som är
obekväm och förtigs av de borgerliga medierna i Sverige.
Ta en prenumeration – 200 kr år
eller beställ ett gratis prov ex.

Är du överens om de socialistiska målsättningarna och
de krav Kommunisterna för fram?
Bli då medlem i Sveriges Kommunistiska Parti!
Har du frågor och funderingar? Tveka inte att ta kontakt!
08-7358640

skp@skp.se

Flyghamnsgatan 1, 128 35 Skarpknäck
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BYGG
KOMMUNISTEN
Byggkommunisten utges av byggnadsarbetare 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 bildades 1917 i
kamp för fred och sociala framsteg, och
för att förändra samhället i socialistisk
riktning.
Sveriges Kommunistiska Parti har inga
från arbetarklassen skilda intressen utan
kämpar för att försvara de landvinningar
som gjorts, men också för att utöka de
genom kamp vunna rättigheterna, partiet försvarar arbetarklassens långsiktiga
och kortsiktiga intressen.
Tycker du som vi är det naturligt att du
organiserar dig i Sveriges Kommunistiska Parti, men partiet är ingen fackförening utan ett politiskt parti med politiska mål och visioner.
Vi ser det som naturligt att alla arbetande
oavsett politisk uppfattning organiserar
sig fackligt för att tillvarata sina ekonomiska och arbetsrättsliga intressen.
Vi hoppas du får både nytta och nöje av
vår broschyr.

Gangsterföretag
Det är inte ovanligt att Byggkommunistens
redaktion blir kontaktad av byggnadsarbetare
som har stora problem med oseriösa arbetsköpare. Av de beskrivningar redaktionen fått
så handlar det om rena gangsterföretagen.
Vi kan inte se någon skillnad mellan norr
och söder i vårt land. Problemen med dessa
företag tycks vara likartade i hela landet. Frågorna kommer i regel alltid från små företag
med små arbetsplatser där man saknar en
lokal facklig organisation med FFM och
skyddsombud.
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Ja varför är jag det? Svaret är
enkelt, vem är det som alltid
ståt på det arbetande folkets
sida i alla tider? Och vem har
idag den politik som bäst gynnar oss, det vanliga folket? Jo
det är kommunisterna.
Arbetarrörelsen behöver tuffa
till sig, sossarna och vänsterpartiet är för mesiga. Dom
som står fast vid sin politik i
båda ord och handling är kommunisterna, därför organisera
jag mig i SKP!

De drabbade byggnadsarbetarna som kontaktar oss vill ha hjälp med kontakten med
Byggnads.
Redaktionen vill därför rent generellt svara
med några allmänna och viktiga regler.
Ha alltid ett klart medlemsbevis i Byggnads.
Är det någon som är utan medlemskap på
arbetsplatsen, så måste ett medlemskap
erbjudas. Den lokala avdelningen hjälper till.
Vid bekymmer på arbetsplatsen skall man
alltid först vända sig till den lokala avdelningen för att få hjälp.
Besök sektionens medlemsmöten för att där
tillsammans med andra medlemmar diskutera aktuella problem samt hur dessa problem kan lösas.
Är man intresserad av att på sikt lösa samhällets problem och är byggnadsarbetare är
ett medlemskap i SKP och dess byggorganisation det bästa.

Namn: Jonas Andersson
Yrke: Betongarbetare
Ålder: 29

Redaktionen.
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Lavaldomen avgjord
Svenskt Näringsliv vann
Den sk Lavaldomen är nu slutgiltigt avgjord. Det blev den i och med att den svenska
arbetsdomstolen beslutade att Byggnads och Elektrikerna skall betala ett skadestånd
till det nu icke existerande Lettiska Byggföretaget Let-Laval. Byggföretaget Let-Laval
gick i konkurs i samband med Waxholmskonflikten och upphörde därmed att existera. Arbetsdomstolens beslut bygger på den dom som EG-domstolen meddelade
den 18 december 2007.
I den domen slogs det fast att den blockad som Let-Laval utsattes för var olaglig då
den stred mot EU:s grundlag. EG-domstolen hänvisade i sitt utslag till gällande
utstationeringsavtal samt till rätten för kapitalet att fritt verka inom EU:s alla medlemsländer. Domstolen slog också fast att kravet att i Sverige kräva svenskt kollektivavtal är
ett brott mot den fria konkurrensen.
EG-domstolen sände sitt beslut till den svenska arbetsdomstolen vilken fick till uppgift
att utdöma skadeståndets storlek till det icke existerande byggföretaget Let-Laval.
För Svenskt Näringsliv är det hela en stor seger då Svenskt Näringsliv i Let-Lavals
frånvaro själv drivit frågan.
Sveriges Kommunistiska Parti menar att nu när domen är slutgiltigt fastställd så innebär det att EU:s nyliberala politik fått ett än fastare grepp om den svenska arbetsmarknaden. Domen är i sig ett besked till alla Europeiska företagsaktörer kriminella som
övriga att den svenska arbetsmarknaden är öppen för alla och att svenskt kollektivavtal
inte kan hävdas. Det är nu juridiskt fastställt att det är lagligt att ta arbetskraft till
Sverige och avlöna dem med rena svältlöner. Lönenivåer på 20 kr per timme är okey.
Domen innebär också att det undantagsavtal som fastställdes i förhandlingarna mellan EU och Sverige inför det svenska medlemskapet, undantagsavtal som bland flera
andra undantag slog fast att i Sverige gäller svenska kollektivavtal. Detta avtal gäller
inte.
SKP menar att resultatet av den svenska folkomröstningen om ett EU medlemskap
bedrevs på falska förutsättningar och därför saknar all trovärdig och juridisk legitimitet.
SKP uppmanar därför Sveriges alla arbetare och tjänstemän att omedelbart kräva att i
Sverige gäller det svenska kollektivavtalet och för att trygga detta måste Sverige lämna
den Europeiska Unionen.
SKP uttalar sig som varma anhängare av internationellt samarbete mellan stater så
länge det bygger på ömsesidighet och demokratiska principer.
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Hela det svenska borgerliga etablissemanget, politiska partier med centerpartiet i framkant, borgerliga tidningar, arbetsköparorganisationer och så kallade tankesmedjor har
alla gemensamt förklara lagen om anställningsskydd LAS som det största hotet mot
sysselsättning och utveckling av företagandet.
LAS har blivit den symbolfråga man samlat sig kring, målsättningen är naturligtvis att
komma åt de fackliga organisationerna och deras förhandlingsrätt. Redan idag har
företagen två stycken verksamma metoder att kringgå LAS och det är att utnyttja
rätten att provanställa personal under 6 månader. Vid en provanställning ges företagen
rätt att avskeda personal utan motivering under 6 månader. En möjlighet som ofta
används inom byggindustrin för att göra sig av med folk som varit fackligt aktiva. Det är
ju ganska absurt att en murare med 25 års yrkeserfarenhet och yrkesbevis skall behöva provanställas.
Ett annat sätt att kringgå LAS är att man väljer att själv inte anställa personal utan i
stället vänder sig till bemanningsföretag som Helpman för att täcka personalbehovet.
Det är heller inte ovanligt att man väljer att avskeda all personal för att sedan via ett
bemanningsföretag täcka personalbehovet. För byggfirmorna är det inte i första hand
av ekonomiska skäl man gör så här. Skälet är dels att företaget slipper planera personalbehovet under längre tid än 2 veckor. Dessutom ser företagen systemet med
bemanningsföretagen som ett sätt att helt slippa följa vedertagna turordningsregler.
Personal från inhyrningsföretag kan skickas hem med 10 minuters varsel. På detta vis
kan man helt kringgå LAS vilket man också gör. Denna medvetna taktik från företagen
har blivit ett stort bekymmer för alla fackförbund, därför har frågan om bemanningsföretagen blivit en stor knäckfråga i de avtalsförhandlingar som nu sker.
Kommunisterna menar att bemanningsföretagen över huvud taget inte behövs. Vi menar att om ett företag har behov av en timmerman för att ta ett exempel så är det väl
bara att anställa en direkt. Det går ju trots allt alldeles utmärkt att anställa för en
kortare eller längre tid. Det finns alltså inga sakliga skäl till att anställa via bemanningsföretag. Enda skälet till detta ofog är att man bakvägen kan skjuta sönder de vedertagna reglerna för en arbetsmarknad där det råder ordning och reda för att citera förbundsordförande Hans Tilly.
Frågan om provanställning och bemanningsföretagen kommer även att bli behandlade
av byggnads nästa kongress i juni. Det har vi sett till genom kongressmotioner.
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Ungdomsarbetslösheten
Ett samhälle som anser sig ha råd att ha en ungdomsarbetslöshet på 25 % är
ett samhälle som har stora problem. Detta problem lämnar aldrig kapitalets
megafoner någon ro. Hur skall man öppet kunna försvara att 25 % av den blivande
arbetskraften, av de nya samhällsbyggarna lämnas vind för våg? Hur skall en regering
som vill bli omvald kunna försvara detta gigantiska och mänskliga slöseri? Detta bekymmer har den borgerliga alliansen tillsammans med kraftigt bistånd från Svenskt
Näringsliv insett. Alltså gäller det att hitta en orsak som man själv inte känner sig
ansvarig för, sedan om det man med emfas hävdar är sant eller ej spelar mindre roll.
Svenskt näringsliv har bestämt att den stora ungdomsarbetslösheten beror på lagen
om anställningsskydd, LAS. För att trumma in detta i i svenskarnas medvetande vräker Svenskt Näringsliv miljoner över dumsmedjan Timbro som i sin tur på löpande
band presenterar utredningar som alla visar att LAS låser ute ungdomarna från arbetsmarknaden.
Byggsektorn som lider av en enorm arbetslöshet bland lärlingarna kan vi titta lite extra
på för att avslöja debattens alla lögner. På vilket sätt är byggsektorns lärlingar utelåsta
från arbetsmarknaden genom LAS? Inte på något sätt. Det är faktiskt på det viset att
bygglärlingarna INTE omfattas av lagen om anställningsskydd. Lärlingarnas villkor regleras genom ett utbildningsavtal som är tecknat mellan Byggnads och Sveriges byggindustrier. Hoppsan, där sprack den lögnen. Ett annat återkommande tema, som även
det visat sig vara lögnaktigt är att om det bara fanns lärlingsplatser så ordnar det sig
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med ungdomsarbetslösheten… detta är en lögn som särskilt Folkpartiet aldrig missar
ett tillfälle att lansera.
Låt oss återgå till byggsektorn. De arbetslösa bygglärlingarna går naturligtvis som alla
andra arbetslösa till arbetsförmedlingen när de organ som är skapade genom avtal
mellan Byggnads och Sveriges Byggindustrier inte kan placera ungdomarna på någon
arbetsplats. Det organet kallas RYK och betyder Regionala Yrkes Kommitten. Sammanfattningsvis kan man säga att det enligt kapitalets megafoner inte skulle finnas
någon ungdomsarbetslöshet i byggsektorn. Där finns ett lärlingssystem och dessa
omfattas inte av LAS.
När de arbetslösa ungdomarna besöker arbetsförmedlingen inträffar något mycket
märkligt och besvärande för kapitalets megafoner. Helt plötsligt kan arbetsförmedlingen erbjuda de arbetslösa ungdomarna arbete. Dessa arbeten är dock försedda
med två krav. Det första är att den arbetslöse inte kan tacka nej samt att ersättningen
blir något som kallas aktivitetsbidrag, detta bidrag är 250 kr/dag. Det innebär en kraftig
lönesänkning samtidigt som det helt plötsligt finns jobb. Byggfirmorna sparkar först
hem ungdomarna för att sedan med öppna armar ta tillbaka dem under förutsättning
att man får gratis arbetskraft. Det blev en bra lektion i det kapitalistiska vansinnet.
Sverige behöver fler kommunister...
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