UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS - NR 1 2014
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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.
Redaktionen

Kongressextra
Den 12 - 15 juni i år är det återigen
dags för Sveriges byggnadsarbetare att
samla sig till kongress. En förbundskongress är det högsta beslutande organ
som finns inom Byggnads. Det är då vi
samlas till rådslag för att gemensamt
staka ut verksamheten under de kommande åren.
Kongressen kommer att behandla
hundratals olika motioner (förslag) till
hur vi skall utveckla verksamheten. Vi
kan nog förutspå många och hårda debatter, precis som det skall vara.
Ser vi tillbaka på historien i de svenska
LO förbunden kan vi notera att socialdemokraterna genom årtiondena satsat
enorma resurser på att mala ner kommunisternas inflytande i och utanför de
olika LO förbunden. Under 2:a världskriget såg man till att kommunisterna blev
inspärrade på olika interneringsläger
och de nazister som fanns på lägren var
fångvaktare. Det mest kända lägret var
Storsien.
Längst gick man inom Metall där det i
princip rådde skottpengar på kommunister. Den som vill veta mer om denna
mörka historia i svensk arbetarrörelse
kan besöka närmaste bibliotek och där
låna boken ”En svensk arbetares memoarer” författad av Arvid Rundberg.
Resultatet av denna hetsjakt som Metalls ledning drev gentemot radikala arbetare kan vi se mycket tydligt i dag. IF
– Metall är landets i särklass mest höBYGG KOMMUNISTEN 2

gerinriktade LO förbund. Man är så fast i kryperiet inför storfinansen att man t.o.m.
ändrar gällande kollektivavtal och sänker lönerna när familjen Wallenberg ber om
det. IF – Metall har i praktiken visat att antikommunismen har som sitt yttersta mål
att hela arbetarklassen skall slås ner oavsett partitillhörighet. Att stålverkens och
gruvornas folk finner sig i det är en gåta av jätteformat. Vi frågar oss hur länge IFMetall:s ledning kan pissa på det ”Fackliga löftet” innan medlemmarna sätter ner
foten på allvar.
Socialdemokraterna har även i Byggnads satsat allt på att utradera kommunisternas inflytande, men medlemmarna har stått emot och genomskådat antikommunismens mycket farliga och ödesdigra konsekvenser. Därför kommer vi att vara
med på kongressen i juni liksom vi har varit med på alla andra kongresser som
Byggnads har haft under de senaste 100 åren.
Byggnadsarbetare som är medlemmar i SKP har sett till att kongressen kommer
att få bra och framtidsinriktade motioner att ta ställning till. Detta nummer av Byggkommunisten blir därför ett nummer där vi kommunister redovisar vilka krav som vi
anser att kongressen skall bifalla för att göra livet bättre för våra 100 000 fackliga
medlemmar. På kongressen kommer vi att sakligt ta ställning till alla inlämnade
motioner, och de motioner som på lång och kort sikt gynnar byggnadsarbetarnas
klassintresse kommer vi att stödja. Vi har även till kongressen nominerat kamrater
till förbundsstyrelsen och förbundsfullmäktige.
Läs igenom våra förslag som finns publicerade i detta numer av Byggkommunisten
och kom gärna med synpunkter. Dessa skickas till:
Mejladress: byggkommunisten@skp.se
Vi ses och hörs!
Redaktionen

Bli medlem i SKP DU också
så ska vi tillsammans
skrämma skiten ur reaktionen!
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Kommunisternas
kongressmotioner
Här under följer några och kanske de viktigaste motioner som kommunisterna
i Byggnads tagit initiativ till. För dessa och flera andra bra förslag kommer
kommunisterna ta strid för på byggnads kongress.
Förbjud bemanningsföretagen
Första gången den svenska arbetarklassen fick lära sig vad det betyder att ha privat
arbetsförmedling var i juni månad 1908. Då hade ett svenskt bemanningsföretag
värvat strejkbrytare till Malmö hamn där hamnarbetarna strejkade. Strejkbrytarna
var inhysta på logementsfartyget Amalthea.
Efter morden i Ådalen morden i Ådalen 1931 hade den svenska arbetarklassen fått
nog av detta arbetsmarknadens avskrap och därför, när den första socialdemokratiska regeringen tillträdde efter valet 1932 med statsminister Per-Albin Hansson i
spetsen så blev ett av dess första beslut den nya regeringen fattade att förbjuda
privat arbetsförmedling. Detta beslut varade sedan fram till 1993 när regeringen
Carl Bildt gav vika för den nya avregleringens och privatiseringens vansinne och
man tillät privat och vinstdrivande arbetsförmedling.
Nu 20 år senare kan vi konstatera att bemanningsföretagens primära uppgifter inte
är att leverera strejkbrytare, men väl att förstöra arbetsmarknaden genom otrygga
anställningar och ett kringgående av LAS. Bemanningsföretagen behövs inte då de
inte har någon uppgift att fylla på en anständig arbetsmarknad präglad av ordning
och reda.
Förslag till kongressbeslut:
Att: Kongressen beslutar att bemanningsföretagen förbjudas samt att kommande
förbundsstyrelse uppmanar ”våra” riksdagsmän att oavsett valresultatet 2014 driva
frågan i riksdagen.
Sänk pensionsåldern
Arbetarrörelsen förlorar ständigt mark och inflytande, inte minst det ideologiska
inflytandet över samhällsdebatten. Ett sådant slående exempel är att det vitt och
brett talas om vikten av att höja pensionsåldern, de mest fanatiska högerdebattörerna talar om en allmän pensionsålder på mellan 75 och 80 år. Tyvärr deltar
även SAP i denna hutlösa diskussion. Hela diskussionen är ett stort hån mot inte
minst byggnadsarbetarna. Det kan inte vara rimligt att en stor grupp människor
helt utestängs från arbetsmarknaden samtidigt som andra i stort sett arbetar ihjäl
sig. Samtidigt så ökar produktiviteten per arbetad timme lavinartat. Ett resultat som
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de senaste 20 åren inte tagits ut i form av högre löner. Kapitalackumulationen är
enorm och ger ett fördelningspolitiskt synnerligen stort utrymme.
Förslag till kongressbeslut:
Att: Byggnads kongress uttalar sig för att 60 år är en lämplig ålder för allmän pension samt att nuvarande pensionssystem utmönstras.
Återupprätta Bygghälsan
Ett av de första offren som drabbade oss när det gäller nyliberalism och privatiseringar var när Bygghälsan lades ned. Motivet var det numera vanliga att Bygghälsans organisation var otidsenlig och alldeles för kollektiv. Nu skulle hälsoundersökningarna och den övriga av dåvarande Bygghälsans uppgifter skötas direkt
av företagen. Givetvis skulle priserna för hälsoundersökningarna minska då även
hälsoundersökningarna skulle förvandlas till varor som skall köpas och säljas. I övrigt exakt samma argument som används vid försäljning av skolor, sjukhus, apotek,
järnvägen mm. Vid det tillfället ägdes Bygghälsan gemensamt av Byggnads och
dess motpart Sveriges Byggindustrier.
Vi kommer att stödja nedanstående motion:
”Sedan Bygghälsan lades ned och ersattes av ett oändligt antal privata hälobolag har kvalitén på Byggnadsarbetarnas avtalsenliga hälsokontroller blivit sämre.
Det beror inte i första hand på att de privata hälobolagens personal är okunniga,
problemet består i att de saknar branchkunskap och kan därför inte arbeta på ett
kunnigt och långsiktigt sätt för att främja byggnadsarbetarnas hälsotillstånd. Genom att Bygghälsans forskningsverksamhet när det gäller maskiners och andra
hjälpmedels inverkan på byggnadsarbetarna gått förlorad innebär även det ett hälsoproblem för byggnadsarbetarna.
Yrkande:
Att: Byggnads kongress uppdrar åt Byggnads förbundsstyrelse att under kommande kongressperiod arbeta för att Bygghälsan återuppstår.”
Ta tillbaka beslutsrätten över A-kassan från riksdagen
A – kassans grundläggande uppgift är att dels försvara kollektivavtalet och det
fackliga löftet samt att garantera den ofrivilligt arbetslöse en anständig försörjning.
Sedan A- kassan blev en statlig myndighet under riksdagens kontroll är dessa två
huvuduppgifter tillintetgjorda. Enda sättet för Sveriges arbetare att återigen få en A
– kassa värd namnet är att fackföreningsrörelsen återtar kontrollen över A – kassan. Detta för att kunna garantera A – kassans grundläggande uppgifter.
Förslag till kongressbeslut.
Att: Kongressen ger den kommande förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsammans
med övriga LO förbund arbeta för att A – kassan åter ställs under facklig kontroll
samt att ersättningsnivåerna blir kraftigt höjda.
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Avtalet är uppsagt
Nu hårdnar striden om ordning och reda
I avtalsrörelsen 2013 tog Byggnads tog strid för att huvudentreprenören vid ett
bygge skulle ha huvudansvaret för att hela underentreprenörskedjan skulle följa
lagar och avtal. Bakgrunden till kravet är naturligtvis det kaos som i många fall
präglar byggverksamheten med oändliga underentreprenörer där det till slut blir så
att ingen tar ansvar och arbetsmiljö och löner dumpas. Byggnads krav var att det
skulle skrivas in i avtalet.
Naturligtvis motsatte sig Byggnads motpart Sveriges Byggindustri detta och resultatet blev att man tillsatte en arbetsgrupp som skulle arbeta fram en avtalstext.
Rapporten skulle vara klar den 15 februari 2014. I beslutet fanns också möjligheten
att om rapporten skulle visa sig vara undermålig så hade parterna rätt att säga upp
avtalet. Det är detta som har hänt i och med att Byggnads sade upp avtalet som
därför nu löper ut 31 mars 2014 och efter detta datum kan parterna vidta stridsåtgärder.
Byggnads har under tiden tagit fram ett kraftfullt och juridiskt hållbart förslag som
skulle fungera under svenska förhållanden.
Ur Byggnads krav på ett huvudentreprenörsavtal kan noteras bl.a. följande:
”Det ekonomiska ansvaret i ett huvudentreprenörsansvar har en mycket stark självsanerande effekt. Det ger byggföretagen ett tydligt incitament för att hålla ordning
och reda på byggena med att bara anlita seriösa underentreprenörer”
”Seriösa entreprenörer medför en tryggare och säkrare arbetsmiljö, att skatter och
avgifter betalas till staten. Det ger en konkurrens på lika villkor mellan byggföretagen”
”Ett huvudentreprenörsansvar skulle också medföra att våra medlemmar får betalt
för utfört arbete”
Vi kommunister står helt bakom Byggnads förbundsstyrelse och avtalsråd i denna
konflikt. Det är en överlevnadsfråga. Sveriges Byggindustris kompakta motstånd
mot att införa ordning och reda på byggarbetsmarknaden beror naturligtvis på att
den nu uppkomna striden är en direkt strid och utmaning mot EU och dess nyliberala och arbetarfientliga politik. En politik som drabbar Europas alla arbetare. Enligt
EU och dess eftersägare är det helt naturligt och absolut nödvändigt att arbetskraften förvandlas till varor som kan köpas som vilken annan vara som helst. Kan
man köpa en murare från Rumänien och betala honom 25 kr/tim vid ett svenskt
bygge är det något helt naturligt för Sveriges Byggindustri och absolut ingenting
som svenska Byggnads skall lägga sig i då det är en av de grundläggande rättigheterna företagen har tryggad genom EU:s regler om arbetskraften fria rörlighet
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inom EU. Hela konflikten som nu råder mellan Byggnads och Sveriges Byggindustri vittnar också om vilken lögn det svenska medlemskapet i EU vilar på. Den dag
vi gick till valurnorna för att säga ja eller nej till EU blev vi garanterade av alla från
Moderaterna till Socialdemokraterna om att den svenska arbetsmarknadsmodellen med kollektivavtal skulle vara garanterad. Hela EU projektet vilar på en jättelik
lögn, något som vi inte skall glömma bort när vi närmar oss valet till det s.k. Europa
parlamentet . EU:s reaktionära eftersägare kommer att locka oss med än det ena
och än det andra för att få oss att gå till valurnorna och därmed ge EU en legitimitet. Glöm då inte bort att Europa parlamentet är ett låtsasparlament som för oss
svenskar endast övertagit den roll som tidigare tillföll landshövdingar. Det vill säga
en reträttplats för avdankade och odugliga politiker för att garantera dem fortsatt
goda inkomster.
Säg nej till denna apcirkus genom att vägra
delta i detta monumentala lurendrejeri,
bojkotta EU valet!
Arbete för att Sverige ska lämna EU!

Annons:
ARBETARRÖRELSENS KRIS.
Möte på Folkets hus, Gävle
Torsdagen den 10 april klockan 18.30
Vi skall då tillsammans med författaren Ingemar Göransson diskutera ”Arbetarrörelsens kris”
Riksdagsvalet 2010 blev den mardröm som ingen ville ha. Den nyliberala högerpolitiken fick mandat att fortsätta att riva ner välfärden. För arbetarrörelsen innebar valet en fortsatt kräftgång.
Byggnadsarbetareförbundet tvingas varsla om strejk för att säkerställa att i Sverige skall svenska kollektivavtal gälla. Något som borde vara självklart och som var det för 30 år sedan, men inte 2014.
Kom och delge oss Dina synpunkter om vad som krävs för att vi
skall bli en kämpande,demokratisk, stark och framåtsyftande fackförening.
Arrangör: Byggnads medlemskretsar i Gävle,
Sandviken, Hofors, Ockelbo och Bergby.
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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!

