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BYGG
KOMMUNISTEN

Byggkommunisten utges av byggnads-
arbetare som är medlemmar i Sveriges
Kommunistiska Parti, där vi vill ge vår
syn på vad som händer utifrån vår ideo-
logi. Vi vänder oss främst till yrkes-
kamrater och folk som är verksamma
inom byggsektorn.
Byggkommunisten tar ställning i den
klasskonflikt som råder mellan de som
äger produktionsmedel och de som le-
ver 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, par-
tiet försvarar arbetarklassens långsiktiga
och kortsiktiga intressen.
Tycker du som vi är det naturligt att du
organiserar dig i Sveriges Kommunis-
tiska Parti, men partiet är ingen fack-
förening utan ett politiskt parti med po-
litiska mål och visioner.
Vi ser det som naturligt att alla arbetande
oavsett politisk uppfattning organiserar
sig fackligt för att tillvarata sina ekono-
miska och arbetsrättsliga intressen.
Vi hoppas du får både nytta och nöje av
vår broschyr.

Redaktionen.

Byggnads
kongress

Det här numret av Byggkommunisten
ägnar vi helt åt den kongress som förbun-
det genomför 3 – 6 juni 2010.
Vi gör det därför att en förbundskongress
är det viktigaste som sker inom den fack-
liga rörelsen. Besluten som fattas på en
kongress blir det som förbundet kommer
att arbeta utifrån de kommande åren.
Därför angår det alla medlemmar om vad
en kongress fattar för beslut. Tyvärr är det
så att alla medlemmar inte håller sig upp-
daterade om vad som sker på en kon-
gress. Det här numret av Byggkommuni-
sten är ett sätt, om än litet att öka kun-
skapen och intresset för vad som kom-
mer att behandlas av kongressen. Kon-
gressen består av valda kongressombud
från förbundets alla avdelningar. Det är
alltså en i högsta grad demokratisk vald
församling. Däremot kan man inte lika
tvärsäkert påstå att kongressen är repre-
sentativ för medlemmarnas åsikter. Tyvärr
är det så att det inför valen av kongress-
ombud är det alldeles för få medlemmar
som deltar i den processen. Man kan
säga att vi får de ombud vi själva förtjänar,
på gott och ont.
Vi hoppas kunna presentera ett intressant
nummer av Byggkommunisten och öka
kunskapen om kongressen.

Det väckte viss uppmärksamhet när en av Sveriges mest folkkära artister avslutade
sitt sommarprogram i P1 med att ta upp de politiska bristerna i landet, skicka med
avslutningsorden ”Ge inte upp. Det finns hopp” och så spela Internationalen.
– Jag tyckte det var en perfekt avslutning. Jag hittade en inspelning från 30-talet
med både sång och musik. En fantastisk inspelning, det lät som en riktig arbetar-
kör, berättar Jerry.
I programmet hade Jerry också berättat om det kommunistiska 1 maj-möte på
Gärdet i Stockholm när han, uppkrupen på farsans axlar, hörde Paul Robeson
sjunga.
– Robeson är en hjälte, anser Jerry, 67.
Som följde upp med att i TV:s populära ”Go´kväll” strax före jul bjuda in inte bara
rockmusikerna LaVerne Baker och Peder Sundahl på middag, utan också Lenin och
Stalin.
Men Jerrys politiska engagemang går längre tillbaka än till förra året. Mycket längre.
Till barndomen i Solna. Erik Fernströms föräldrar Sven och Edit var kommunister
och det pratades mycket politik i hemmet. Sven var före detta sjöman, Edit jobbade
på Karolinska sjukhuset som undersköterska. När Edit avled i cancer 1954 flaggade
sjukhuset på halv stång.

Hände runt kommunisterna
– En av ambulansförarna på sjukhuset var kommunist och fackligt aktiv. Sjukhus-
ledningen ville inte flagga på halv stång för morsan, men han hotade med strid, och
då blev det så, minns Jerry.

– Mycket av det som hände när jag var ung hände runt kommunisterna. Det var
musik och danser, kommunisterna hade till och med ett eget folkdanslag, ”Skäran”.
De var skitbra, men de fick aldrig uppträda på Skansen. Folkdans var helt okej, men
inte om den dansades av kommunister.
Det blev ingen folkdans för Jerry.
Det blev utbildning till rörmokare.
Och det blev rock´n roll.

Trots framgångarna har Jerry behållit sin politiska uppfattning. Han är inte partipoli-
tiskt aktiv, men tar gärna en politisk diskussion om tillfälle bjuds. Sverige-
demokraternas frammarsch är ett ämne som kommer upp ibland:
– De står för en omänsklighet som jag mår illa av. Det är skönt att kunna säga att
det inte finns några Sverigedemokrater bland musikerna. Den som har sett sig
omkring lite och vet vad till exempel de internationella influenserna betytt för musi-
ken i Sverige, går inte på det rasisterna säger, anser Jerry.
Jerry Williams flummar inte ut i begrepp som ”allmän socialist” eller säger sig tro på
”det goda samhället”. Jerry svävar inte på målet.
– Nej, jag är kommunist. Jag har aldrig sett någon anledning att ändra den åsikten:
jag tror på ett samhälle där alla har samma chanser från början och där ingen kan
leva på andras arbete. Det har jag gjort hela mitt liv, och det finns ingen anledning
att ändra på det nu.
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Namn: Erik Fernström, mer känd som Jerry Williams

Yrke: Artist och fd. rörmokare

Den punkt som sannolikt kommer att bli kongressens huvudfråga är den utredning
som kongressen kommer att ta ställning till. Utredningen heter organisationsutredningen,
OU 2010. Där presenteras ett förslag till hur Byggnads i framtiden skall vara organise-
rat. Utredningen föreslår att Byggnads nuvarande 24 avdelningar upphör för att ersät-
tas med 11 självständiga regioner. I huvudsak bildas dessa regioner länsvis. OU tror
också att en region bör minst ha 5000 medlemmar för att ha tillräckligt underlag för att
ha både bred och djup kompetens. Förslaget innebär att de sektioner och klubbar vi nu
har läggs ned och ersätts av bla något man kallar medlemskretsar. Högsta beslutande
organ inom regionerna föreslås bli en regionstyrelse samt ett regionfullmäktige. Utred-
ningen presenterar ett organisationsschema som vid en första anblick kan förefalla
något rörigt och svårt att överblicka.
Utredningen föreslår att den nya organisationen skall införas så snart som möjligt,
dock senast den 31 december 2011. Dessutom föreslår man att förbundsfullmäktige i
juni 2011 får en rapport över arbetet och kan därmed tjäna som kontrollstation.
Kommunisternas uppfattning är att det inte är en huvudfråga för förbundet om man har
avdelningar som tidigare eller regioner. Det som är viktigt att fråga och belysa är hur
medlemsdemokratin kan garanteras. Alla medlemmar, arbetande, arbetslösa, sjuka,
studerande måste garanteras rättigheten att besöka ett medlemsmöte och där kunna
lägga förslag. Förslag som garanterat skall leda till ett seriöst bemötande samt att
förslagen lyfts upp till högre nivå.
Kan medlemsdemokratin garanteras ser vi inget hinder för att avskaffa avdelningarna
och ersätta dem med regioner.
Däremot är vi helt klara över att organisationsutredningens arbete inte kommer att leda
till fler aktiva medlemmar. Den kris vårt förbund liksom övriga LO förbund befinner sig i
med allt färre aktiva medlemmar är inte ett organisatoriskt problem och kan därför inte
lösas med organisatoriska åtgärder. Det är ett ideologiskt problem. Våra fackliga led-
ningar saknar helt en framtidsstrategi. Man vet inte vad man vill med framtiden. Man är
helt upptagen med att lösa problemen i den tur de kommer upp på bordet. Ett alldeles
uppenbart problem i detta sammanhang är Lavaldomen som i sig är ett dråpslag mot
Byggnads och kollektivavtalen. Samtidigt som man försöker att protestera mot Laval-
domen är man varma anhängare av EU. En ekvation som inte går ihop och resultatet
blir uppgivna medlemmar. Ett annat exempel är att man tecknar löneavtal som skall
garantera företagens konkurrenskraft. Längst har IF – Metall gått som avtalsvägen
genom lönesänkning tror sig garantera företagens vinster.
Denna uppgivenhet kan ingen ny organisationsmodell ändra på. Vad som krävs är
politiska och klassmässiga beslut.

Kommunisterna
och OU 2010

Jerry har behållit sin politiska uppfattning
Jerry Williams har aldrig gjort någon hemlighet av sina politiska åsikter.
– Den som tittar sig runt i världen, ser hur det ser ut och inte är röd... ja, han är ta
mig f-n dum i huvudet, säger Jerry till Riktpunkt.

Intervjuven tidigare publicerad i SKPs tidning Riktpunkt, här i förkortad version.

Därför är

jag kommunist
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Här kommer vi att presentera ett antal motioner (förslag) som är ställda av våra avdel-
ningar för att kongressen skall besluta om dessa och därmed binda upp Förbundssty-
relsen under de kommande tre åren. Totalt är det flera hundra motioner inlämnade. Vi
kan inte skriva om alla, då skulle vi behöva skriva en bok. Det är onödigt då den boken
redan är skriven och finns att tillgå på avdelningskontoren. För att underlätta läsningen
så skriver vi ut vem som lämnat motionen samt Förbundsstyrelsens FS yttrande. En
god vägledning över hur besluten antagligen blir är att det är ganska ovanligt att kongress-
ens beslut går emot FS, dock kan det mycket väl hända.
Kommunisterna på Byggnads kongress kommer göra sitt bästa för att nedanstående,
samt flera andra motioner går igenom.

Motion AM 6 Byggnads Gästrikland.
Att: Förbundet skall verka för att rätten att provanställa utbildad personal upp till 6
månader tas bort ur LAS.
FS yrkar avslag.

Motion MBL 5 Byggnads Uppland.
Att: Förbundet verkar för att de som står på återanställningslistan i företagen måste
tas in innan företagen får plocka in underentreprenörer eller bemanningsföretag
FS yrkar bifall.

Motion AT 1 Byggtolvan Göteborg.
Att: 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön för 8 timmar införs senast 2014.
FS yrkar att motionen är besvarad i och med att förbundet via kontakter med riksdag
och regering skall verka för kravet blir genomfört.

Motion SBN 3 Byggettan Stockholm
Att: Byggnads verkar för  att en statlig bostadsfinansiering startas som kan medverka
till en planerad och långsiktig produktion och som kan vara en garanti för både hållbart
och ett miljömässigt byggande som motsvarar folkets behov.
Att: Byggnads verkar för att en rättvis och rimlig bostadspolitik upprättas genom att ett
bostadsdepartement återskapas vars syfte är att driva och medverka i en aktiv bo-
stadspolitik och medverka i en utveckling av ra byggprocesser styrd av demokratiska
beslut och samhällsansvar.
FS yrkar bifall till första att satsen
FS yrkar avslag på andra att satsen

Motion AKA 14 Bygg 6:an Väst.
Motionen tar upp A-kassans senfärdighet med utbetalning till de arbetslösa.
Att: utbetalning skall inte ta mer än en månad efter att man lämnat in fullständiga
handlingar.
FS anser motionen vara besvarad genom att hänvisa till att den arbetslöse kan klaga
hos staten via IAF.

Motion AKA 23 Byggnads södra Skåne.
Att: Byggnads som facklig organisation omgående och aktivt arbetar för att se över A
– kassans organisation, effektivitet och servicenivå med stor tillgänglighet även vissa
dagar även efter normal kontorstid. Detta för att nå en för alla medlemmar accepterad
och uppskattad A – kassa.
Att: om kongressen inte beslutar enligt att satsen ovan, att då besluta att namnet
Byggnads A – kassa upphör så att namnet inte går att hänföra till den fackliga organi-
sationen Byggnads.
FS menar att motionen inte kan behandlas då den måste ställas till a – kassans
stämma för beslut

Kommunisterna
på kongressen


