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Avtalsrörelsen

BYGG

Avtalsrörelsen
har startat
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.
Redaktionen

Byggkommunistens redaktion vill hälsa
alla arbets- och fackföreningskamrater
välkomma tillbaka efter sommarens sol,
bad och regn. I och med semesterns
slut så börjar också höstens verksamhet. Det fattas sannerligen inte saker att
ta itu med.
Detta nummer av Byggkommunisten
som Du nu har i Din hand är ett temanummer om avtalsrörelsen. För oss
byggnadsarbetare blir den speciellt viktig då Byggnads är första förbund att gå
ut i förhandlingar. Byggnads kan därför
inte bli bakbundet av att Metall skriver
skamavtal som sedan förstör hela avtalsrörelsen som det gjorde förra gången. Nu är fältet fritt för Byggnads att stå
upp för medlemmarna.
För Dig som bättre vill förstå vad det
handlar om rekommenderar vi att Du
köper häftet ”Socialismens ABC”, den
kostar 20 kronor. Vart Du kan beställa
den framgår av kontaktuppgifterna på
sista sidan.
Studera Kämpa Lär!
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Lön – avtalsrörelse – vad handlar det om?
Så här i avtalsmotionerandets tid kan det vara ide att vi alla ställer oss frågan: Lön,
avtalsrörelse vad är det egentligen och vad är det som bestämmer lönens storlek?
Det är nyttigt att ha dessa grundläggande kunskaper klara för sig för att kunna
ställa de riktiga kraven. Vad har Karl Marx att säga om saken?
”Arbetaren äger inte produktionsmedlen. Han kan
förtjäna sitt leverbröd endast på ett sätt - genom att
mot betalning hyra ut sig åt dem som äger. Han ger
sig ut på marknaden med en vara att sälja – sin
arbetskapacitet, sin arbetskraft. Det är vad arbetsköparen köper av honom. Det är vad arbetsköparen betalar honom för. Arbetaren säljer sin vara,
arbetskraft till ägaren mot lönen. Mervärdet är
den vinst som går till arbetsköparen. Han köper
arbetskraft till ett visst pris och säljer arbetsprodukten till ett högre pris. Skillnaden – mervärdet – behåller han för sig själv”
En del av mervärdet går till att betala betongen, kranhyra, virke och allt det andra
som är nödvändigt för att bygga ett hus eller bro eller vad det kan vara. När allt
detta är gjort återstår ändå en god del av mervärdet. Makten över hur det skall
fördelas, det är avtalsrörelsens innersta kärna. Bolagen, Skanska, NCC, JM, Peab
m.fl. vill att mervärdet skall tillfalla parasiterna, de som lever på andras arbete utan
att lyfta så mycket som ett finger, d.v.s. aktieägarna. Facket vill att mervärdet skall
tillfalla de som producerar, arbetarna. Det är vad det handlar om. Hur mycket av
mervärdet som skall tillfalla arbetarna är helt beroende på fackföreningens styrka.
En svag fackförening låter sig av bolagsrepresentanterna luras att ta ansvar, ett
ansvar för att aktieägarna inte blir sura. Ett populärt och bedrägligt uttryck är att ta
”samhällsansvar”. Den fackförening som ser som sin huvuduppgift att ta samhällsansvar är också en fackförening som inte längre fullgör sin uppgift att vara arbetarklassens starkaste vapen i klasskampen.
Att kalla aktieägarna för dess rätta namn parasiterna kan för många socialdemokrater vara som att svära i kyrkan. ”Aktieägarna är absolut nödvändiga för att förse
företagen med kapital och trygga den sociala välfärden”, säger man. Detta är rent
nonsens, aktieägarna har aldrig bidragit med en svensk ettöring till någonting, de
har hela tiden samlat på sig rikedomar skapade av andra, det arbetande folket.
Ingen inbillar sig väl i sin vildaste fantasi att utan aktieägare skulle vi fortfarande
2012 bo i grottor?
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Krav i avtalsrörelsen
Redan i september inleds avtalsrörelsen med att den måste
diskuteras på medlemskretsarnas möten. När det gäller
kraven inför avtalsrörelsen vill vi kommunister lyfta fram och
slå ett extra slag för följande områden som måste förbättras:

UVA-möten

Utvecklingsavtalet som ger oss rätt till facklig information på betald arbetstid, 5 timmar per år. Det är bra, men vi märker att arbetsköparna blir allt mer ovilliga till att
dessa möten hålls dagtid, det märker vi genom att Byggkommunisten allt oftare blir
kontaktad av byggnadsarbetare som påpekar detta. Man hävdar att det stör produktionen och därför nekar man de anställda att hålla dessa möten dagtid. Istället
hänvisar man till fritiden, visserligen betald, men ändå. Som avtalet nu är utformat
har arbetsköparna rätt att neka till att mötena hålls dagtid. Detta måste det bli ett
slut på. Självklart skall alla UVA-möten hållas på betald dagtid.
Ett givet ämne att ta upp inför avtalsrörelsen.

Reseersättning

Något annat som också måste tas upp i diskussionen är ersättningen för dagliga
resor mellan hemmet och arbetsplatsen. Den ersättning som vi nu har är på 18:50
kr/mil. Den måste mot bakgrund av bensin och dieselpriserna betraktas som rena
skämtet. En höjning så att ersättningen blir 30: -/milen är inte ett öre för mycket. När
man diskuterar bensin och dieselpriser vill vi kommunister varna för den borgerliga propagandan som med jämna mellanrum visar sig och då kräver en sänkning
av bensinskatten. Vi kommunister avvisar den propagandan och hävdar att skall
man göra något åt bensin och dieselpriserna skall de stora, mycket stora men få
bensinbolagen klämmas åt. Det kan inte vara så att oljedirektörena skall få leka
med oljepriserna som de vill, ena gången är det minskad efterfrågan som är skäl
till prishöjning för att nästa gång vara ökad efterfrågan. På semestern är det alltid
ökad efterfrågan som är orsak till nya och svindlande prisnivåer.

Övervakning

Rätten till övervakning av personalen via GPS system som alltfler servicebilar utrustas med är direkt osmakligt och måste bli en fråga för avtalsrådet. Självklart skall
det klart och tydligt framgå i avtalen inom byggindstrin att anställd personal själva
skall avgöra om de tillåter installation av GPS sändare i sina fordon eller inte. Byggnads skall ha vetorätt i förhandlingarna om detta övervakningssystem.
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Permission

Rätten till permission med betald ledighet är även den klart undermålig då den
idag i stort sett bara ger rätt till ledighet vid begravning av nära anhöriga och 50 års
dagar. Det finns mängder med tillfällen i livet då man helt enkelt inte kan och skall
jobba på några dagar, detta måste avtalet ta hänsyn till och inte bara se byggnadsarbetaren som en produktionsenhet. Byggnadsarbetaren är också en människa
med allt vad det innebär.
I nuvarande avtalstext står det att rätt till permission (ledighet ersatt med utgående
lön) gäller högst under en dag. Rena vansinnet. Drabbas till exempel en byggnadsarbetare av en svår tragedi, en nära anhörig går hastigt och oväntat bort, ja då
skall rätten till ledighet vara minst 10 dagar. Detta borde vara en självklarhet i vilket
civiliserat sammanhang som helst.

Traktamente

Ersättningen för de av våra kamrater som är ute på jobb är på tok för låg och
har varit det länge. Frågan rör främst de som jobbar med att bygga upp landets
infrastruktur såsom broar och vägar långt ute i ingenstans. Även en del andra blir
berörda när man t ex bygger bostäder på en mindre ort och arbetskraft inte finns
att tillgå på orten. Eller när man i storstäder bygger så mycket så att den befintliga
arbetskraften inte räcker till. De som ställer upp på arbete under dessa förhållanden, som många gånger dessutom innebär att man inte träffar sin familj eller
inte är i sitt hem under flera dagar i veckan och bor i baracker eller husvagnar ska
givetvis få en skälig ersättning för detta. Frågan är dock komplicerad då en höjning
av traktamentet måste vara i enlighet med skatteverkets regler. Men frågor, även
komplicerade är till för att lösas, därför säger vi - höj traktamentet. Att bo på två
ställen innebär givetvis kraftigt ökade omkostnader och ersättningen har inte följt
övrig prisutveckling i landet.

Provanställningarna

Kommunisterna och en del andra har nu i flera avtalsrörelser sagt, och säger även
i denna att provanställningarna omedelbart måste avskaffas. Rätten till provanställning innebär att byggföretag har rätt att provanställa vem som helst under 6 månader samt att under den tiden utan motivation avskeda folk. Detta innebär att en
träarbetare med 30 års erfarenhet och yrkesbevis kan provanställas för att se om
han kan jobbet. Detta är absurt. I själva verket är det så att företagen ofta använder
provanställningen som ett sätt att göra sig av med personal som hävdar sina fackliga rättigheter och täcker tillfälliga produktionstoppar. För den som tvingas gå på
provanställning innebär detta en otrygghet vad gäller anställningsskyddet. Dessutom kan en med provanställning, trots muntliga löften om en fortsatt anställning efter
de 6 månaderna inte visa upp ett intyg på en fast anställning vilket ofta till exempel
bankerna kräver för att man ska få ta ett lån. Provanställningarna för oss bakåt i
tiden och skapar en otrygghet bland våra kollegor, därför ska den bort.
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Kräv höjd A-kassa

Från demonstrationerna mot försämringarna i
A-kassan 2006, därefter har det varit tyst från facken...

Något annat som alltid måste diskusteras och som det är alldeles för tyst om, det är
A-kassan. Att det är meningslöst att via avtalsrörelsen kräva en höjning av A-kasse
ersättningen, det vet även vi kommunister. Däremot så är vi av den uppfattningen
att Byggnads är alldeles på tok för tysta när de arbetslösa kamraterna på grund av
en cynisk och arbetarfientlig regering knappt har mat för dagen då ersättningen vid
ofrivillig arbetslöshet är rena hånet. I och med den nya organiseringen i Byggnads
med 11 regioner så finns det i förbundsstyrelsen 1 representant från varje region.
Se till att förbundsstyrelsen blåser på i frågan om A-kassan och inte låter sig tystas
med socialdemokraternas löfte om att de ska se över frågan.
I SKPs handlingprogram kan man läsa bl.a. följande om A-kassan:
”Ersättningen vid arbetslöshet måste höjas kraftigt för att uppnå 90 % av den tidigare lönen. Det innebär att taket för ersättning måste höjas till 90 % av ett basbelopp,
dvs. 39 000 kronor i månaden.
Ett meningsfullt medlemskap i en A-kassa ska ge ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. Vi menar också att en anständig A-kassa är frivillig och att medlemskapet är
billigt. Ingen ska av ekonomiska skäl tvingas vara oförsäkrad vid arbetslöshet.
A-kassan ska fungera som en omställningsförsäkring om man vid ofrivillig arbetslöshet är tvingad till vidareutbildning inom sitt gamla yrke eller att byta yrke eller
bransch.”

Ja som alla ser finns det hur mycket som helst att göra.
Nu kör vi så det ryker. Och skulle Du vilja bli medlem i SKP
kan vi köra ännu hårdare, kom med i gänget!
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Ny förbundsordförande
Johan Lindholm blev vald till ny förbundsordförande
på extrakongressen den 12:e juni.
Tisdagen den 12 juni var det dags för Byggnads att hålla sin extra kongress på
Hotell Hilton i Stockholm. Kongressen var inkallad därför att Hans Tilly avgår med
pension och en ny förbundsledning skulle därför väljas.
Då kongressen enbart hade som uppgift att välja en ny förbundsledning och
dessutom samtliga val kunde ske med acklamation (helt enigt) blev det hela en
snabb process som avklarades på en eftermiddag.
Kommunisterna som var på plats i egenskap av kongressombud röstade
tillsammans med övriga kongresskamrater för att nästa förbundsordförande skulle
bli Johan Lindholm. Detta motiverade kommunisterna med att Johan är det bästa
alternativet som ordförande som förbundet har och dessutom har Johan gjort sig
känd som en mycket bra företrädare för byggnadsarbetarna, inte minst när det
gäller kampen för kollektivavtal och mot de nyliberala dekreten från EU.
Kommunisterna i Byggnads kan dock lova Johan att vi kommer att följa honom
med största noggrannhet och om och när vi skulle finna det nödvändigt slår vi larm.
Skulle det mot förmodan bli så att Johan låter sig förvandlas till en meningslös
megafon för socialdemokraterna är förtroendet slut.
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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

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

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

