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Riktpunkt är Sveriges Kommunistiska Partis tidning och utkom-
mer med 8 nummer per år. Tidningen ger raka och ärliga svar ur
ett socialistiskt perspektiv. Här skriver både yrkesjournalister och
arbetarkorrespondenter. Tidningen innehåller information som är
obekväm och förtigs av de borgerliga medierna i Sverige.

Ta en prenumeration – 200 kr år
eller beställ ett gratis prov ex.

BYGG
KOMMUNISTEN

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.

byggkommunisten@skp.se   eller     0706-675852

Är du överens om de socialistiska målsättningarna och
 de krav Kommunisterna för fram?

Bli då medlem i Sveriges Kommunistiska parti!
Har du frågor och funderingar? Tveka inte att ta kontakt!

0970-202 44          skp@skp.se          Torget 9, 983 32 Malmberget

Ur in
nehållet:

Avskaffa provanställningen...

Lavalutredningen...

Därför är ja
g kommunist...

Till d
ig som står utan för fa

cket...
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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.

Valen inom Byggnads

Under årets första kvartal bedrivs valrö-
relsen inom fackföreningsrörelsen.
Byggnads medlemmar ska då utse sina
företrädare. För kommunisternas del så
blev det varken framgång eller bakslag,
tre avdelningar valde återigen in kom-
munister i avdelningsstyrelserna.
Kurt Björnfot omvaldes som sekrete-
rare i avdelning 23, Norrbotten.
Lars Lundberg omvaldes som vice ord-
förande i avdelning 26, Gästrikland.
Håkan Jönsson omvaldes som
syrelseledamot i avdelning 2, Södra
Skåne.

1 MAJ
1 Maj, arbetarklassens högtidsdag
närmar sig, då är det dags att sluta
leden, visa att Byggnads är en stark
kraft i samhället. Kommunisterna
uppmanar alla att ansluta sig till sina
respektive fackföreningars 1 maj
tåg, håll utkick efter tid och plats i
lokalpressen.

Därför är

jag kommunist

Namn: Jan Jönsson
Yrke: Träarbetare

Ålder: 64

Varför jag är kommunist? En bra fråga
som jag egentligen aldrig behövt re-
flektera över. Jag tror på rättvisa och
solidaritet och det kan vi aldrig få i ett
klassamhälle. Sverige är ett klassam-
hälle det syns tydligare nu när
kapitalismen är i kris. Vilka får gå från
jobben? Inte är det direktörerna och
finansmännen och i så fall belönas
de med miljonbonusar, pensionsavtal
och avgångsvederlag som ingen bland
arbetarklassen skulle kunna drömma
om.

Att det har blivit och är så har de stora
arbetarpartierna och den fackliga rö-
relsen ett stort ansvar för. Wanja
Lundby-Wedins agerande i AMF skan-
dalen är bara ett exempel på hur
dessa agerar.

Vi behöver ett parti som vågar ta ställ-
ning i klasskampen, ett parti som vå-
gar ta makten från kapitalet. Det ar-
betande folket intressen sammanfal-
ler inte med storfinansens eller dess
hantlangare nere i Bryssel. Myglet
kring Lissabonföredraget och Laval-
domen är en skam för många av de
fackliga topparna.

Sveriges Kommunistiska Parti vågar
och tar ställning i klasskampen för det
arbetande folket, därför har jag orga-
niserat mig i SKP.
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DU SOM INTE VILL

VARA MEDLEM I FACKET

Ett litet ord på vägen till dig som valt att inte vara medlem i FACKET.
Det måste vara skönt att kunna gå till jobbet och veta att du inte är underbetald,
eftersom dina arbetskamrater har sett till att du får en skälig lön för ditt arbete. Det
måste dessutom kännas underbart att slippa jobba dygnet runt, utan kunna dra sig
i sänghalmen 8-10 timmar. Du kan dessutom ta rast då och då – vilket du har dina
kamrater att tacka för.

När de ändå var i farten såg de till att göra din arbetsplats så säker, så att du inte
skulle kunna skada dig. De har t o m ordnat så att du kan värma din matlåda och inta
måltiden i matsalen i lugn och ro. Dina arbetskamrater har också sett till att du
slipper jobba alltför många timmar. Du får gå hem i vettig tid precis som alla de andra.
Men skulle det vara så illa att du måste jobba övertid så har de även tänkt på det.
Dina kamrater har fixat så att du får en hygglig ersättning för dina övertidstimmar.

Och du! Du måste väl ändå erkänna att det är skönt med fem veckors semester. Med
lön för alla semesterdagarna.

Och skulle du bli sjuk, stackare, så har dina arbetskamrater sett till att du får sjuk-
lön. Att du kan få hjälp av företagshälsan med att se över din arbetsplats är ju en
självklarhet. Skulle du bli långtidssjuk, men det kan väl aldrig hända dig, så har dina
kompisar förhandlat fram tio procent högre sjukpenning mellan dag 15 och 360.

Helt givet har du också tillgång till sjukpension och ersättning om du skulle råka ut
för en olycka när du åker till jobbet.

Här ser du hur omtänksamma dina arbetskamrater är mot dig. Det är bara synd att
du skiter i dem.

När du en gång blir gammal och ensam, så kommer du att minnas dina före detta
arbetskamrater. För det är ju de som har fixat så att du får en extra slant även nu, via
avtalspensionen.

Hoppas du kan leva ett långt och lyckligt liv.
Ont i ryggen kommer du väl aldrig att få…

Du har ju ridit på andras ryggar hela tiden!

Avskaffa provanställningen

En alvarlig miss skedde i årets avtalsrörelse, en av de viktigaste frågorna kom helt
enkelt inte med, detta kommer kommunisterna inom Byggnads se till att det inte
glömms till nästa avtalsrörelse, det gäller den förbannade provanställningen.

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
använder provanställningen som ett sätt att göra sig av med personal som hävdar
sina fackliga rättigheter. Om företaget anser någon vara misshaglig så är det bara att
sträcka fram handen och säga, Tack för den tid som varit nu kan Du åka hem.

Detta var exakt vad som skedde vid det stora brobygget över Södertälje kanal som
just nu pågår. Där har det danska företaget MT Höjgaard av Banverket fått i uppdrag
att bygga en ny järnvägsbro över Södertälje kanal. Företaget anställde rutinerad svensk
personal med mångårig erfarenhet från stora anläggningsjobb. De anställda valde då
den mycket rutinerade lagbasen Perra Lindgren till bas. Alla blev provanställda. Efter
en tid visade det sig att arbetslaget och den danska platsledningen inte hade samma
uppfattning om hur man rationellt och med ackordslön bedriver ett arbete. Den danska
arbetsledningen hade för avsikt att detaljstyra jobbet samt styra över vilka verktyg
som skulle användas. Det innebar bla att laget skulle gjuta valv med väggstavar.
Lagbasen påtalade det idiotiska i ett sådant förfarande då det finns små och lätta
valvstavar att tillgå. Att släpa 6 meters väggstavar på ett valv är knappast rationellt.

Företaget svarade då med att omedelbart och utan motivation säga upp lagbasen
och för att ytterligare markera vem som bestämmer skickade man hem fyra man till.
Bygget går nu vidare i krypfart utan lagbas och skyddsombud. Ingen törs ta dessa
uppdrag då alla vet att den som säger emot får sparken. Ett sådant här förfarande
från ett byggföretag borde betraktas som rent kriminellt men är tack vare provanställning-
ens regler fullt möjlig. Vi kommunister anser att Provanställningsavtalet är ett direkt
hån mot byggnadsarbetarna samt mot gymnasieskolans byggprogram. Är man lär-
ling gäller lärlingsavtalet och är man yrkesarbetare med yrkesbevis så gäller lagen
om anställningsskydd.

Provanställningen är en styggelse som för oss 50 år tillbaka i tiden. Det måste vara
en första hands huvuduppgift att få bort den giftbägaren.
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Claes Stråths s.k. Lavalutredning

Direkt efter att EG domstolen den 18 december 2007 presenterade sin s.k. Lavaldom
uppstod det i Sveriges riksdag och bland Sveriges LO förbund en stor aktivitet. Domen
i sig gav det Lettiska byggföretaget Let-Laval rätt i sin vägran att teckna ett svenskt
kollektivavtal när man bedrev det beryktade skolbygget i Waxholm. Domen innebar
också att man ansåg Byggnads stridsåtgärder mot företaget för att teckna ett avtal
som olagliga. Det kan vara på sin plats att återigen återge domstolens egen text.

”Artiklarna 49 EG och 50 EG utgör inget hinder för att ett förbud i en medlemsstat för
fackliga organisationer att vidta fackliga stridsåtgärder i syfte att undanröja eller åstad-
komma ändring i ett mellan andra parter träffat kollektivavtal endast gäller när strids-
åtgärder vidtas med anledning av arbets- och anställningsvillkor som den nationella
lagen är direkt tillämplig på”

På ren svenska innebär domen att det är förbjudet för svenska fackföreningar att kräva
att företag från annat EU land som är tillfälligt verksamma i Sverige följer svenska avtal.
Domen slår också fast att det är förbjudet för svenska fackföreningar att genom strids-
åtgärder hävda svenska avtal. Domstolens beslut kan vidare svårligen tolkas på annat
sätt än att det svenska kollektivavtalet inte gäller för utländska företag som är tillfälligt
verksamma i Sverige. Det i sin förlängning innebär att den svenska arbetsmarknaden
är öppen och helt förenlig med EU:s lagstiftning att bedriva en lönedumpning i.

I det läget beslutade sig riksdagens ledande politiska partier, socialdemokraterna och
moderaterna för att tillsätta en utredning som skulle se över vilka konsekvenser detta
skulle få för den svenska arbetsmarknaden. Man enades om att ge medlingsinstitutets
chef Claes Stråth i uppdrag att göra utredningen.

För socialdemokraterna och moderaterna var det av yttersta vikt att Lavaldomen och
dess konsekvenser så snart som möjligt kom bort från dagordningen då den hotade
att störa kommande och viktiga projekt inom EU. Framför allt ville riksdagens ledande
partier inte ha något som skulle kunna störa den kommande raticifieringen av Lissabon-
fördraget. Riksdagen stod under ett starkt folkligt krav om att Lissabonfördraget före
ett svenskt godkännande skulle underställas en folkomröstning, något som riksda-
gens ledande partier under inga som helst omständigheter kunde acceptera då risken
var uppenbar att folk skulle rösta fel, dvs. Nej.

För LO ledningen med Wanja Lundby Wedin var problemet extra stort då flera av LO
förbunden tog del av domen med stor bestörtning och krävde att innan Lissabonfördra-
get kunde godkännas skulle EU garantera att i Sverige gäller svenska avtal. Grunden
för det svenska EU medlemskapet.

När Claes Stråth av riksdagen fick sitt utredningsuppdrag var uppgiften att utröna vilka
svenska lagar som måste ändras efter EG domen. Uppdraget var också att se till den
svenska modellen med kollektivavtal skulle värnas.

Utredningsuppdraget var redan från början omöjligt, vilket inte minst kommunisterna
inom Byggnads påtalat och beskrivit i bl.a. Byggkommunisten. Hur skulle en svensk
utredare hur duktig ämbetsman han än är kunna utreda bort det faktum att EU lag är
överordnad nationell lagstiftning.

Claes Stråth presenterade resultatet av sin utredning den 12 december och var av
omständigheterna tvingad att presentera något som i bästa fall kan beskrivas som
”God dag Yxskaft”

Det är sannolikt första gången i det svenska ämbetsmannalivets historia som en ut-
redning har presenterats och där samtliga inblandade aktörer redan från första stund
konstaterat att det här kan det inte bli något av.

Både LO och Svenskt näringsliv kommenterade utredningen med att hoppas att det
här blir det ingenting av. Det är något som Claes Stråth redan kunde förutse och
föreslår därför att utredningen nu går ut på remiss och något beslut inte kan fattas före
den 1 april 2010.

Något har väl ändå utredningen föreslagit. Jo man förslår att utländska företag som är
verksamma i Sverige och som hänvisar till kollektivavtal i hemlandet skall bevisa att de
är likvärdiga eller bättre än de som gäller i Sverige. Har man väl öppnat stora famnen
för den ekonomiska brottsligheten så skall väl detta gå att ordna.
Vidare föreslår utredningen att LO förbunden skall meddela Arbetsmiljöverket vilka
löner som gäller.

Utredningen har dock till en viss del lyckats i sitt övergripande syfte. Dra bort upp-
märksamheten och kopplingen mellan Laval domen och Lissabonfördraget. Lissabon-
fördraget antogs i riksdagen. Alliansen och Sossarna rösta för, därför är dom skyldiga
ett svar på hur den svenska modellen nu ska garanteras, när vi helt saknar vårt sista
ess i ärmen. Om detta finns det anledning att pressa SAPs kandidater till EU parla-
mentsvalet i Juni, då de i flera avdelningar kommer komma ut och hålla valmöten.

Kommunisternas syn på det hela är, liksom vi varnade för inför omröstningen om EU,
att så länge den fria rörligheten på varor och tjänster är den högst gällande principen
inom EU, så kvittar det om det är sossar eller borgare som sitter i dess parlament,
konsekvenserna blir desamma, detta är Lavaldomen ett tydligt exempel på.

Därför är det dags för Sverige att lämna EU!


