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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.
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Kommentar till
EU domen
Inför folkomröstningen om ett ja eller nej till
EU blåljög LO och SAP:s ledningar det
svenska folket rakt upp i ansiktet.
Först presenterade man EU som ett projekt
som var skapat enligt det s.k. Romfördraget
efter andra världskriget för att Europas länder aldrig mer skulle hamna i krig med varandra. I själva verket var det så att den s.k.
kol och stålunionen som var grunden till
dagens EU, skapades för att de dåvarande
socialistiska länderna med Sovjetunionen i
spetsen inte skulle få tillgång till modern
teknologi. EU skapades alltså som en del i
det kalla kriget. Så långt från fredspolitik som
är möjligt att komma.

Namn: Kurt Björnfot
Yrke: Träarbetare
Ålder: 52

En annan massiv lögn som LO och SAP
ledningen presenterade var det undantag
som dåvarande SAP regeringen under Ingvar Carlsson ledning förhandlade fram.
Dessa undantag innebar att Systembolaget skulle få finnas kvar, även apoteksbolaget skulle få förbli i statlig ägo.
Ett annat undantag som ja sidan hävdade
som garanterat, var att EU skulle respektera det svenska kollektivavtalet och därmed
skulle den befarade sociala dumpningen
av arbetskraft utebli. Nu vet vi vad dessa lögner var värda. Posten har flyttat in på
bensinmacken, apoteksbolaget är på väg
in i korvkiosken och varuhuskedjan Lidel har
en speciell planlösning på sina butiker för
att överta Systembolaget.
När det gäller respekten för det svenska
kollektivavtalet
så har
den
s.k.
W axholmsdomen som EG-domstolen presenterade i december 2007 öppet och utan
krumbukter i sitt domslut slagit fast att det
svenska kollektivavtalet inte gäller. Domstolen slår fast att det inte är tillåtet att sätta ett
utländskt företag i blockad eller vidta andra
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Varför jag är kommunist? Det beror bl.a. på att jag hade förmånen att födas i ett
kommunistiskt hem. Både mor och far är kommunister. Mor och farföräldrarna var
också kommunister. Men också därför att jag hatar all orättvisa i Sverige och världen.
Jag blir förbannat när jag läser om den borgerliga regeringen som jagar sjuka, arbetslösa och pensionärerna som om det är deras fel att dom är sjuka eller arbetslösa.
Regeringen jagar påstått bidragsfuskare bland sjuka och arbetslösa, när dom egentligen borde jaga skattesmitare som dom tycks ha massor av bland sina egna ministrar.
Jag blir förbannat när jag läser om USA 47 åriga blockad av Kuba. Blockaden är ett
ekonomiskt krig och en handling som kvalificerar sig som ett folkmord.
Så därför engagera jag mig i politiskt och då i Sveriges Kommunistiska Parti, SKP.
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Facklig politi(s)k samverkan
Vi har hört det många gånger, nödvändigheten av och ibland enda lösningen på
fackliga problem, facklig och politisk samverkan. Socialdemokraterna har genom
sin styrka fått något av ett tolkningsföreträde på vad facklig politisk samverkan är.
För toppskikten inom LO och i många förbund har det inneburit att man har sett
som sin främsta uppgift att inplantera socialdemokratisk politik i den fackliga rörelsen.
Historiskt har den fackliga och politiska
grenarna av arbetarrörelsen varit starkt
sammanknutna, det var en majoritet av
fackliga organisationer som 1889 bildade
det socialdemokratiska partiet, liksom det
var en majoritet av socialdemokrater som
1898 bildade LO. Men på den tiden hade
inte den splittringen i en reformistisk och
en revolutionär gren av arbetarrörelsen
skett.
Självklart skall den fackliga rörelsen vara
politisk, påverka och kämpa politiskt för
reformer och krav som underlättar det arbetande folkets vardag, men fackföreningsrörelsen skall inte vara partipolitiskt
bunden.
Den bindningen som vi ser idag till det
socialdemokratiska partiet kan på sikt bli
förödande för svensk fackföreningsrörelse.
När socialdemokraterna allt mer i praktisk handling, i synnerhet sedan 1990-talet anammar den nyliberala politiken och
utan skrupler genomför den blir det svårare att upprätthålla den höga
organisationsgrad som präglat svensk
fackföreningsrörelse.
Det är riktigt att den s.k. alliansregeringen
genomfört en politik som riktat sig mot
den fackliga rörelsen, som gjort att många

inte anser sig ha råd att vara fackligt organiserade. Men att tro att det är enda
anledningen f ör en sjunkande
organisationsgrad, är ett sätt att försöka
lura sig själv och andra.
Till den sjunkande organisationsgraden
bidrar i lika stor utsträckning det misstroende som finns ute på arbetsplatserna mot
den fackliga ledningen i LO och förbunden. Det är inte konstigt att detta misstroende finns därför att det grundar sig på
fakta om de ”skandaler” som omgett personer i den direkta ledningen eller dess
närhet.
Idag kan alla se att toppskikten inom fackföreningsrörelsen oftast lever som statsmän eller direktörer, med massor av inkomstbringande sidouppgifter och förmodligen träffar de direktörer, styrelseproffs och
politiska koryféer mer än de medlemmar
som de skall företrädda. När Wanja
Lundby-Wedin går ut och talar om förhandlingar med arbetsköparna utan att bry
sig om medlemmarnas vilja åsidosätter
hon det elementära i en facklig organisation som skall byggas på de arbetandes
intressen och vilja.
När hon dessutom har mage att försvara
den EU byråkrati som årligen slukar mer
än alla pensionsutbetalningar i Sverige,
då är det inte konstigt att en del anser sig
inte ha råd med att föda den arbetararistokrati som de mer och mer framstår
som.
Men det är fel väg att lämna, ge inte upp,
kämpa för en fackföreningsrörelse som blir
den kamporganisation vi behöver. Det gör
kommunisterna inom Byggnads och i alla
andra fackföreningar.

BYGG KOMMUNISTEN

6

stridsåtgärder för att förmå företaget att
teckna ett kollektivavtal. Detta motiverar domstolen med att skulle det var tillåtet att vidta
stridsåtgärder för att förmå företag att teckna
svenskt kollektivavtal vid arbete i Sverige
skulle det verka diskriminerande på utländska företag då det finns svenska företag utan
kollektivavtal.
Detta innebär på ren svenska att domstolen sanktionerar lönedumpning till näringsminister Maud Olofssons stora glädje.
Domstolen slår fast att lönevillkor och annat avgörs av företagets hemlands lagstiftning. Det innebär att Bulgariska och Rumänska byggnadsarbetare som arbetar i Sverige
skall avlönas enligt deras hemländers lagstiftning. Domstolen har genom sitt utslag
legaliserat att Polska byggnadsarbetare,
verksamma i Sverige tjänar 20 kronor per
timme samt att de under tiden de jobbar i
Sverige bor i ruckel. Något som de naturligtvis får löneavdrag för.

Domstolen slår fast att allt som rör arbetsmarknaden och som inte är lagstiftat inte
gäller. Det är ju precis det som är den
svenska modellen. Arbetsmarknadens parter gör själva upp om villkoren på arbetsmarknaden utan att statsmakten lägger sig
i. Så har det svenska arbetsmarknaden varit organiserad i 70 år vilket alltså nu EG
domstolen satt punkt för.
EG domstolen har nu genom sitt domslut
paralyserat SAP:s och LO:s ledningar. De
inser naturligtvis att när deras lögner nu blivit så gruvligt avslöjade återstår bara ett krav.
Det kravet kommer nu som ett brev på det
postverk som längre inte finns:

Sverige måste lämna EU!

Waxholmsdomen
De första 30 sidorna består av en rad olika
argument och motiveringar, vi publicerar
endast domstolens beslut i sin helhet. För
den som vill ha tillgång till hela domslutet
kan kontakta SKP.
EG domstolen beslutar följande:
1) Artikel 49 EG och artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG
av
den
16 december 1996
om
utstationering av arbetstagare i samband
med tillhandahållande av tjänster skall tolkas så, att de utgör hinder för att en facklig
organisation, i en medlemsstat i vilken det
finns lagregler om arbets- och anställningsvillkor på de områden som anges i artikel 3.1
första stycket a–g i detta direktiv utom på
området för minimilön, ges möjlighet att
genom fackliga stridsåtgärder i form av
blockad av arbetsplatser, såsom de stridsåtgärder som är föremål för prövn ing i
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Arbetsdomstolen, försöka förmå ett tjänsteföretag som är etablerat i en annan medlemsstat att inleda förhandlingar med denna
fackliga organisation om den lön som de
utstationerade arbetstagarna skall erhålla
och att ansluta sig till ett kollektivavtal, som
på vissa av de nämnda områdena innehåller villkor som är förmånligare än de som
följer av de relevanta lagreglerna medan
andra villkor avser områden som inte anges
i artikel 3 i detta direktiv.
2) Artiklarna 49 EG och 50 EG utgör hinder
för att ett förbud i en medlemsstat för fackliga organisationer att vidta fackliga stridsåtgärder i syfte att undanröja eller åstadkomma ändring i ett mellan andra parter träffat kollektivavtal endast gäller när stridsåtgärder vidtas med anledning av arbetsoch anställningsvillkor som den nationella
lagen är direkt tillämplig på.

Byggnads medlemmar genom en avgiftshöjning på 150 kr/mån enbart med medlemsavgiften betalar mätnings- och
granskningsarbetet som bedrivs av de lokala byggnadsavdelningarna.
Minnet är som bekant kort och resultatet
blev att Byggnadsarbetarna fick en rekord
hög medlemsavgift. Även om avgiftshöjningen till Byggnads väl täcktes in av
avtalshöjningen så blev detta ett skäl för
en del medlemmar att av ekonomiska skäl
helt ställa sig utanför medlemskapet i
Byggnads och A-kassan. Att höjningen av
avgiften till A-kassan är något som
Byggnads inte beslutar om är något som
tycks ha svårt att tränga in i en del hjärnor. De som nu valt att ställa sig utanför
den fackliga gemenskapen visar inte bara
prov på att snålheten bedrar visheten, det
är också ett handlande som förvandlar
den som valt att lämna facket till en parasit då det av dessa anses som självklart
att arbetskamraterna skall ta ansvar för
att löner och avtal efterföljs och att det
skall gälla alla. Det vill säga även de som
väljer att föra en parasiterande verksamhet på sina arbetskamrater. De borde
skämmas ögonen ur sig.

Var rädd om medlemskapet

Alliansen hotar facket
Bland de första åtgärder som den nya
svenska högerregeringen genomförde var
som bekant att chockhöja medlemsavgiften till A-kassan. Avsikten till denna höjning var naturligtvis att slå sönder kopplingen mellan fackligt medlemskap och
medlemskapet i A-kassan. En annan sak
var också att snabbt få loss 10 miljarder
till statskassan för att därigenom få de
pengar som behövdes för att kunna avskaffa förmögenhetsskatten.

Som om detta inte var nog så kom ju
också för högern det mycket lägliga beslutet från EU domstolen där man starkt
ifrågasatte de mätnings och granskningsavgifter som alltid varit en del av
Byggnads verksamhet och avtal. Resultatet av detta blev som bekant att i den
förra avtalsrörelsen så blev ett av många
resultat att mätnings och granskningsavtalet helt enkelt togs bort ur avtalet. Det
hela ersattes med ett beslut om att
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Anslutningen till EU
I norden och Sverige har vi en för Europa
annorlunda modell. Vi har kollektivavtal
mellan arbetsköpare och fackliga organisationer. Detta innebär bl.a. en mycket
stor fördel då det aldrig är sittande regering som bestämmer. Var och en kan lätt
tänka sig vilka regler och avtal som skulle
gälla om det var det nya högerpartiet från
Stureplan, Centerpartiet som skulle diktera villkoren på arbetsmarknaden
Bakgrunden till denna modell är våra historiskt sett starka fackföreningar där vi
alltid haft en stor anslutningsgrad, runt
85%. Detta är dock ingenting som gäller i
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all framtid, skulle anslutningsgraden
sjunka drastiskt finns det ingen anledning
att tro att EU med starkt bistånd från Maud
Olofsson och hennes abetarfientliga gelikar inte skulle slå till och med hänvisning
till EU avskaffa den svenska modellen
med kollektivavtal. Den nyligen fastslagna
EU domen i Waxholmsfallet är ett första
steg i den riktning och denna gång protesterar inte socialdemokraterna, inte
Mona Sahlin och inte heller partiets EU
parlamentariker. LO ledningen har i skrivande stund inte agerat något nämnvärt.
Stark organisationsgrad
Det innebär att de som nu väljer att ställa
sig utanför medlemskapet i Byggnads inte
bara äventyrar den gemensamma fackliga
styrkan, man äventyrar genom sitt
okamratliga beteende hela den svenska
modellen med starka fackliga organisationer med förhandlingsrätt.
Det här innebär inte att vi kommunister
alltid är överens med den nuvarande fackliga ledningen för Byggnads om den fackliga verksamheten. Tvärtom, vi har ofta
andra synpunkter på hur den fackliga kampen skall bedrivas. Detta redovisar vi kommunister för förbundets medlemmar genom motioner till kongresser och avtalsråd för att ta två exempel. Men den grundläggande orsaken till att det över huvud
taget skall vara någon mening med att
driva en facklig kamp är att facket har
medlemmar. Utan medlemmar är facket
ingenting och den enskilde byggnadsarbetaren helt och totalt utelämnad åt
byggföretagens godtycke. Så vill vi inte
ha det. Det åligger oss alla att se till att
det på våra arbetsplatser inte finns någon
utan fackligt medlemskap.

