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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 arbetarrörelsen. 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.

Italiens tidigare fascistledare Mussolini –
inspiratör för det svenska industriavtalet?

Industriavtalet:

En skam för
svensk arbetarrörelse!
Det avtal som vid varje avtalsrörelse sedan 1997 tecknats mellan IF Metall och
tjänstemannafacken inom industrin med
industrins arbetsköpare går under benämningen Industriavtalet. Avtalet har
enligt avtalstexten två uppgifter och de
är att främja svensk exportindustri samt
att vara normgivande för övriga fackliga
avtal. Det betyder att industriavtalet blir
det såkallade ”Märket” för övriga förbund så även för vårt Byggnads. Inför
den avtalsrörelse som på allvar startar
2017 har IF Metall redan positionerat sig
och pratar om en lönehöjning på 2,2%
som något som skulle passa industrin

Redaktionen
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utan att äventyra deras vinster som är rent gigantiska.
Historien bakom fackliga avtal som i första hand skall gynna företagen kommer
från Europas mörkaste period. Det var Hitlers vapendragare och bundsförvant, Benito Mussolini, som först tecknade det för fascismens idéala samhälle. Det kom
att kallas för det korporativa samhället. Utmärkande för det samhället var dels att
fackföreningarna inte skulle strida mot företagen utan samarbeta samt att politiken var för svår och komplicerad för vanliga arbetare att förstå och därför skulle
politiken skötas av oberoende experter. De fackföreningar som accepterade de
fascistsiska grundprinciperna om ett korporativt samhälle kom att av övriga stridbara fackföreningar att kallas för de ”gula fackföreningarna”. Bakom beteckningen
de gula fackföreningarna låg ett djupt förakt från de arbetare som kämpade för
bättre levnadsvillkor samt att de med alla medel stred, ibland med vapen i hand,
mot fascismen med det egna livet som insats. Dessa gula fackföreningar bildades
först i Italien därefter i flera Europeiska länder och förutom sin fascistiska hållning
betonade man även trohet till den katolska kyrkan och den fackföreningsinternational som fascisterna bildade kom att kallas Den kristna fackföreningsinternationalen
och var verksam ända fram till 2006.
Man behöver inte vara Albert Einstein för att se de slående likheter som finns mellan IF Metalls industriavtal och det fascistiska idealsamhället. Man behöver heller
inte vara vetenskapsman för att känna igen de politiska argument från Sverige
2016 som med emfas hävdar att politiker inte skall lägga sig i det som de ändå
inte begriper. Exempelvis så är det Riksbanken som sköter Sveriges penningpolitik
samtidigt som riksbankens ledning i lag är förbjudna att ta politiska instruktioner.
Skulle vi byggnadsarbetare acceptera industriavtalet och dess konstruktion så
skulle avtalet för oss innebära att de avtal som skrivs inom byggindustrin i första
hand skall gynna Skanskas och NCC:s verksamhet utanför Sverige. Samt att inte
äventyra byggföretagens aktieutdelningar.
Nu när avtalsrörelsen för vår del på allvar drar igång 2017 så kan vi bara beklaga
att IF Metall håller fast vid sitt sätt att se en avtalsrörelse som ett sätt att gynna
familjen Wallenbergs aktieutdelningar. Vi kan bara beklaga att landets största och
mycket viktiga industriförbund är så ideologiskt efterblivna att de helt tappat den
ideologiska kompassen.
Vad vi däremot kan och måste göra är att vi hela tiden sluter upp bakom byggnads
ledning i kommande avtalsförhandlingar och kräver att vi inte skall bry oss om IF
Metall och deras avtal. Vi har ingenting med IF Metall att göra och de har ingenting
med oss att göra. Det där med industriavtalet måste gruvornas och järnverkens
folk rätta till.
Byggnads avtal skall vara bra för oss byggnadsarbetare och tycker Skanska något
annat så får de naturligtvis göra det men deras aktieutdelningar skall inte och får
inte styra vår fackliga verksamhet.
Då nuvarande avtalsperiod endast sträcker sig 12 månader och gäller till 30 april
2017 så ligger alla de avtalskrav som formulerades inför förra årets avtalsrörelse
kvar även 2017.
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Rapport från WFTU:s 17e kongress 4 – 8
oktober 2016, Durban, Sydafrika

Historik

Kongressförhandlingar pågår.

Den första internationella fackliga sammanslutningen bildades 1920 i Rom och fick
namnet Kristna fackföreningsinternationalen. Dessa fackföreningar var starkt påverkade av fascismen och Benito Mussolini. Deras inställning var att ett harmoniskt
och starkt samhälle bara kan byggas genom ett samarbete mellan arbete och kapital samt med vördnad av den katolska kyrkan. De kom allmänt att kallas för de
Gula fackföreningarna. De var verksamma i Europa och lades ner 2006 då de gick
samman med Fria Fackföreningsinternationalen, nuvarande ITUC.
WFTU bildades med generalsekreteraren George Mavrikos egna ord från avslutningscermonin i Syd-Afrika ”När Sovjetunionen och dess ärorika Röda Arme befriat
Europa från det nazistiska oket 1945, bildades WFTU på en kongress i Paris under
temat Aldrig mera krig”
Fria Fackförenings Internationalen FFI bildades 1949 på initiativ från USA och dess
fackliga centralorganisation AFL-CIO. Därmed splittrades WFTU i två delar och
kom sedan att beskrivas som den kommunistiska internationalen och FFI som den
socialdemokratiska. Detta är en grov och missvisande förenkling men passade
USA imperialismen och dess lakejer utmärkt för att splittra den klassorienterade
arbetarrörelsen.
ITUC Internationell Trade Union Confederation, bildades 2006 genom en sammanslagning av FFI och den katolska internationalen. Svenska LO är med i ITUC. I
samband med bilandet av ITUC kom man också att använda sig av huvudparollen
”Decent Work” En god sammanfattning av klassamarbetslinjen. Var tyst och snäll.
ITUC beskrivs av WFTU i officiella sammanhang som den Gula fackföreningen.
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Den 17e kongressen

Kongressen bestod av 1200 ombud från 111 länder.
Kongressen präglades av WFTU:s stora framgångar under kongressperioden.
Medlemstalet har under kongressperioden ökat från 78 miljoner medlemmar till
92 miljoner. Nämnas kan att för första gången sedan splittringen 1949 har WFTU i
dag inte mindre än 3 medlemsorganisationer i USA. Nya medlemmar kommer även
från Brasilien, Palestina, Angola, Ryssland och Peru. WFTU:s ställning i Asien, Latinamerika med Karibien och Afrika tycks vara mycket stark. Indien är imponerande
inte minst av att man har så många kvinnor på ledande poster inom Indiens enorma
fackföreningsrörelse. Men även i andra länder som Bangladesh och Nepal. När det
gäller Nepal kan nämnas att delar av deras delegation, tre man med en fotograf,
klättrat upp på världens högsta berg Mount Everest och på bergets topp blivit fotograferade med en WFTU fana. Från Karibien kan också noteras att en delegat från
Guadeloupe sökte upp oss svenskar och berättade att deras hemland en gång varit
en svensk koloni och centrum för slavhandel. Sveriges intressen på ön övertogs
1815 av Frankrike.
WFTU har fortsatt dålig representation i Japan, Australien och Nordeuropa. Franska CGT lämnade 2006 WFTU men är nu glädjande nog på väg tillbaka. På kongressen fanns en stark delegation från Frankrike.
Den dåliga representationen i Nordeuropa är naturligtvis förklaringen till WFTU:s
stora intresse för den svenska solidaritetsföreningen.
Emil Olsen, Danmark och undertecknad, ingick i kongressens presidium vid öppningsceremonin och resten av första kongressdagen.

Organisatoriskt

Sydafrikas president gästar kongressen.

Kongressens första gästtalare var en representant från den Allkinesiska fackföreningsrörelsen med 300 miljoner medlemmar. De är inte medlemmar i WFTU men
ville ändå framföra sina varmaste hälsningar till kongressen och önskade kongressen all framgång i sitt viktiga arbete. Kongressen gästades också av Sydafrikas
president Jacob Zuma, Sydafrikas arbetsmarknadsminister, representanter från
olika FN organ såsom världshälsoorganisationen WHO , ILO samt Sydafrikas kommunistiska partis ordförande Blade Nzimmnade.
Kongressens schema var mycket ”tajt”, förhandlingar i stora plenisalen varje dag
mellan 09.00 - 19.30 med paus för lunch mellan 14.00 -16.00. Detta innebar att det
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var svårt att genomföra enskilda överläggningar mellan de olika nationella delegationerna. Några gick dock att genomföra. Den svenska delegationen träffade bl.a.
det Brittiska transportfacket RMT och dess ordförande Sean Hoyle. Även samtal
med den starka delegationen från USA genomfördes och svenskarna blev informerade om klasskampen i USA. Det mesta de berättade var sådana nyheter vi aldrig
hört talas om i Sverige bl.a. om den strejkvåg som just nu sker i USA. Vi fick också
kunskap om det faktum att USA:s poliser ofta och gärna skjuter ihjäl afroamerikaner. Betydligt vanligare än vad vi trott. Vid enskilda samtal med fackföreningsledare
från arabvärlden framgick mycket tydligt att kriget i Syrien bara kan avslutas genom att terrorismen i Syrien slås ut. Därmed uttalade man sitt stöd för den syriske
presidenten Bashar al-Assad När den sk ”Arabiska våren” skulle kommenteras av
en fackföreningsledare från Egypten sade han kort och gott följande: ”Vilken vår?”
Vi hade även en nordisk träff där vi beslutade oss för att bilda ett nordiskt nätverk.
Vi var representanter från Sverige, Norge och Danmark. Som en första gemensam
uppgift bestämde vi att det måste bli att utöka kontaktnätet till att omfatta även
Finland och Island.
Att få äran och glädjen av att delta på en världskongress med WFTU är lite som att
betrakta som ”en gång i livet upplevelse”

Den svenska delegationen
Den svenska delegationen bestod av:
Lars Lundberg Gävle Byggnadsarbetare,
delegationsledare
Hans Pollak Göteborg SEKO
Jan Strömqvist Göteborg Kommunal
Olle Persson Stockholm SEKO

Den svenska delegationen.

Vid tangenterna, Lars Lundberg

Byggkommunistens
redaktion önskar
läsarna en God Jul
och Gott Nytt År!
På återseende
2017!
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Besök i Grekland
Den 16-19 november befann sig styrelsen för Solidaritetsorganisationen med
WFTU på besök i Grekland.
Vi deltog den 16 november på en kransnedläggning på Tekniska Högskolan tillsammans med andra bl a grekiska fackliga organisationer, till minne för alla studenter och arbetare som deltog och kämpade mot militärdiktaturen i Grekland mellan
1967-1974.
Den 17 november träffade vi, WFTUs generalsekreterare, Georgios Mavrikos och
lite senare en del av PAMEs ledning. På mötet med WFTUs generalsekretaren
diskuterades verksamheten i Sverige och i Norden och vad WFTUs solidaritetsorganisation ska göra för att man ska göra WFTU mer känd bland arbetarklassen och
hur ska vi stödja de radikala krafterna inom facket.
På eftermiddagen deltog vi i en imponerade stor antiimperialistisk demonstration
för att hedra kampen mot militärdiktaturen samt för att visa att dåtidens paroller är
lika aktuellt idag mot fascismen och imperialismen.

Den 18 november var vi på ett studiebesök i Pireus, där bygger man en förläggning
av tunnelbanan. Vi träffade det lokala byggfacket och vi hade mycket intressanta
diskussioner med de förtroendevalda och arbetarna på arbetsplatsen.
Den 19 november innan vi skulle flyga tillbaka till Sverige hann vi delta i PAME:s
kongress som ägde rum den 19-20 november med tusentals delegater och ett 40
tal fackliga organisationer från hela världen.
Vi deltog också vid en till kransnedläggning i kommunen Kessariani, där en monument för den internationella arbetsklassen finns, som WFTU har tagit initiativ att
bygga upp tillsammans med kommunledningen.
Vi har rest tillbaka med många bra intryck från vårt studiebesök. Vi kommer att använda denna erfarenhet för att stärka den klassorienterade fackföreningsrörelsen
och göra Fackliga Världsfederation mer känd för arbetarklassen som jobbar och
bor i Sverige.

Läs mer om WFTUs solidaritetsorganisation i Sverige:
https://fvfsverige.wordpress.com/
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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: 0706-675852

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!

