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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.
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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.

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!

08-7358640      skp@skp.se        Flyghamnsgatan 1, 128 35 Skarpknäck
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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.

Det absolut viktigaste för mig är att uppnå en rättvis fördelningspolitik. Vad som
behövs är en politik som är klassbaserad och med inriktning på en socialistisk framtids-
politik.

Vi ser i dag avsaknaden av en sådan politik, med förödande konsekvenser. Bostads-
politiken har förvandlats till en marknad för högstbjudande. De som inga pengar har
blir utan. Allt skall privatiseras, senaste exemplet är apoteket. Man har till och med
lyckats att privatisera skola, hälsovård och även pensionerna.

Detta är grunden för mitt sociala tänkande.

Namn: Stefan Westberg
Yrke: Murare

Ålder: 48

Därför är

jag socialist

Hycklare!
Svenskt Näringsliv kräver genom sin di-
rektör Urban Bäckström krafttag mot
ungdomsarbetslösheten.
Lösningarna är de gamla vanliga sänkta
löner, uppluckrat anställningsskydd,
privatiseringar och sänkta skatter. Det
finns en som vi uppfattar ny del i hans
förslag och det är att lärlingar i företa-
gen skall finansiera sin lärlingstid med
studielån.
Svenskt Näringsliv och dess direktör
Urban Bäckström är hycklare. De bryr
sig inte ett dugg om att ungdomar är
arbetslösa, deras syfte är tydligt; 200
miljarder i vinst till Ikea under 2000 talet
borde varit 250 miljarder, det är deras
mål. Idag kan de inte ens erbjuda ung-
domar praktikplatser, som de får allde-
les grattis, de vill att vi skall betala för
att skapa vinst till dessa parasiter.

Vi kräver:

*  Dela på jobben - 35 timmars arbets-
vecka med siktet inställt på 6 timmars
arbetsdag, med bibehållen lön.

*  Dela på jobben - sänk

pensionsåldern!

Kommunisterna och facket?

De facklig-politiska program
som utarbetades av SKPs
fackliga konferans den 19
september finns nu att be-
ställa via particentralen.
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Lördagen den 19 september arrangerade SKP en riksfacklig konferens. Konferensen
samlade ett trettiotal kommunister med fackligt medlemskap. De flesta deltagarna
kom från LO förbunden men även olika TCO fack fanns representerade.
En av de frågeställningar som den fackliga konferensen kom att diskutera var frågan
huruvida det är lämpligt att SKP fortfarande kräver att Sverige skall lämna EU. Frå-
gan har blivit aktuell genom att dels Miljöpartiet ändrat sin inställning, från att ha varit
negativ till EU har partiet svängt och är numera ett EU positivt parti. Inom vänster-
partiet pågår en liknande situation, Enligt partiordförande Lars Ohly kan vänster-
partiets dåliga resultat i EU valet bero på att partiet har krävt att Sverige skall lämna
EU. En omprövning är alltså på gång även inom vänsterpartiet.
SKP:s fackliga rikskonferens diskuterade frågan ur ett strikt fackligt perspektiv. En-
ligt konferensen finns det 2 st mycket viktiga skäl för SKP att bibehålla sitt krav på
att Sverige måste lämna den europeiska unionen.
För det första påtalade man att inför de medlemsförhandlingar som föregick det
Svenska medlemskapet i EU förhandlade man fram en del undantag från EU:s lag-
stiftning. Undantag som var absolut nödvändiga för Sverige om ett Svenskt EU med-
lemskap skulle kunna bli aktuellt. Ett sådant undantag var att Sverige skulle få be-
hålla sitt statliga monopol för alkohol försäljning. Detta undantag beviljades med
hänvisning till folkhälsan. Ett annat undantag för det svenska medlemskapet var att
Sverige skulle få behålla sitt system med kollektivavtal. Enligt EU beviljades detta
undantag med motiveringen att organisationsgraden var så hög i Sverige att kollektiv-
avtalen garanterade alla trygghet på arbetsmarknaden.
När EG domstolen i och med att man den 18 december 2007 meddelade sin dom om
det skandalartade bygget av en skola i Waxholm, där Byggnads genomfört strid-
åtgärder för att hävda svenskt kollektivavtal, slog domstolen i sin dom fast att i Sverige
gäller ej svenskt kollektivavtal. Frågan ligger nu hos den svenska arbetsdomstolen
där AD har att ta ställning till de ekonomiska krav som det Lettiska byggföretaget
ställt till Byggnads och Elektrikerna för att de två förbunden genomfört olagliga strid-
åtgärder mot det Lettiska byggföretaget Let-Laval. Förtaget har till arbetsdomstolen
lämnat skadeståndsanspråk i miljonklassen.
EG domstolen har alltså ensidigt sagt upp det avtal som var grunden för det svenska
medlemskapet. Därmed faller grundförutsättningarna för det svenska medlemska-
pet, alltså menar SKP:s fackliga aktivister att kravet på att Sverige skall lämna EU är
högst relevant.
Ytterligare ett skäl att lämna EU var enligt den fackliga rikskonferensen det faktum
att EU:s ekonomiska grundfundament är den nyliberala ekonomin med dess förö-
dande konsekvenser för det arbetande folket. Avregleringarna inom ekonomin som
egentligen inte är annat än stöld av allmän egendom är en av de konsekvenser som
EU medlemskapet leder till och i sig är ett mycket tungt argument för att Sverige
skall lämna EU.

Ett flertal kongresser och landsmöten har hållits under hösten, allt ifrån Sverige-
demokraterna till Kommunisterna.
SD var först ut, de partidagarna levererade vad som var väntat, orgier i hets mot
invandrare och i synnerhet muslimer. Arbetsköparna kan känna sig lugna, och lita på
att SD går deras ärenden fullt ut. För vem skulle annars tjäna på att arbetarklassen
riktar sin vrede mot de som inte har makten och kan avgöra frågor som arbetslöshet
och nedskärningar i våra socialförsäkringssystem.
Den nästa kongressen på dagordningen var den socialdemokratiska, förväntningarna
om en radikalt annorlunda politik var högt ställda, men av det blev det bara en tumme.
Många hade nog väntat sig att efter den globala kollaps som det kapitalistiska sys-
temet och marknadsekonomin hamnat i skulle sätta sin prägel på kongressen. När
den djupaste finanskrisen sen 30-talet brutit ut. En kris som har sina rötter i den
ojämlika fördelningen och att de rika har fått samla på sig enorma förmögenheter
som lett till massarbetslöshet och fattigdom, rasar som värst söker man lösningar
inom detta system. Det är att fortsätta den politik som alliansen för, även om där
finns inslag som är nödvändiga för att överhuvudtaget komma med i nästa års valrö-
relse.
Det är ju självklart att ta bort de begränsningar som införts i sjukförsäkringssystemet,
liksom återställandet av arbetslöshetskassan.
När det gäller den ekonomiska politiken slog man fast att de regler som fasställts av
EU om utgiftstak och överskottsmål även i fortsättningen skall hållas. Det betyder
fortsatt nedskärningar och privatiseringar och hur det då går med vårt socialförsäkrings-
system och löften om återställare återstår att se eller det var det sedvanliga val-
fläsket.
Höjd pensionsålder, övergivandet av kravet om sex timmars arbetsdag, öppning för
vinster och utförsäljning av den offentliga sektorn drev s-kongressen flera steg högerut.
Och när man påstår att småföretagen, i synnerhet inom tjänstesektorn, är den fram-
tida räddningen för Sverige då slår man direkt in på bakåtsträveriets planhalva, vem
tror vi kan leva på att tvätta varandras skjortor?
Men den socialdemokratiska kongressen hade fördelen framför det Folkpartistiska
landsmötet, den var inte fackföreningsfientlig, även om deras politik kommer att leda
till en försvagad fackförening genom mer borgerlig politik.
Nej vi sätter vår förhoppning till Sveriges Kommunistiska Partis kongress, där slogs
fast att det enda som kan lösa problemen i Sverige är kamp för en annan politik, en
politik som flyttar makten till det arbetande folket, bygger ut den offentliga sektorn,
förstatligar banker och storfinansens kapital.

Kongresser till
höger och vänster

Sverige ut ur EU???
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Under det senaste året har signalerna om minskad tillväxt, ökad arbetslöshet och fler
varsel duggat tätt. Bara under september månad 2009 ökade varslen inom Byggbran-
schen med över 1000 anställda.

Det är mot denna verklighet som tre år av borgerligt vanstyre skall prövas. Vad har den
borgerliga regeringen gjort för att förhindra en personlig katastrof för de som riskerar att
bli av med jobbet.

Regeringen har visat prov på en enorm medvetenhet och vilja att slå sönder den svenska
arbetsmarknaden. Det första som regeringen Reinfeldt vidtog med stor styrka och
målmedvetenhet var att slå sönder A-kassan. Som första ett första steg i slakten av A-
kassan var att chockhöja avgifterna till den. Ett år efter högerregeringens tillträde hade
A-kassan tappat 500 000 medlemmar. Att högerregeringen som första steg i att slå
sönder arbetsmarknadspolitiken gav sig på A-kassan är ingen slump. Regerings-
ledamöterna som de flesta har fått sin ideologiska skolning hos högerns tankesmedja
Timbro vet att A-kassan är den grundbult en anständig arbetsmarknadspolitik vilar på.
Förstörs A-kassan faller resten nästan av sig själva.

Ett andra steg i att förstöra A-kassan är att så ofta som möjligt ändra de regler som
gäller för att den arbetslöse skall få sin ersättning. Denna taktik är bakgrunden till att
arbetslösa får vänta ända upp till 7 månader för att få sin berättigade ersättning. Det
tredje steget som regeringen vidtagit för att förstöra A-kassan är att sänka ersättnings-
nivåerna så mycket som möjligt. Detta har nu lett till att 79 % av A-kassans medlem-
mar vid arbetslöshet får mindre än 80 % av den tidigare lönen vid arbetslöshet.

Ett fjärde steg i den borgerliga regeringens attacker mot A-kassan är att helt förändra
finansieringen av den. Man har bestämt att A-kassan skall bära en tredjedel av sina
kostnader själv. Det innebär att en A-kassa med hög arbetslöshet, t.ex. Byggnads får
en helt annan avgift är en A-kassa med låg eller ingen arbetslöshet, t.ex. Polisförbundet.
Detta motiverar finansminister Borg och statsminister Reinfeldt med att den arbetslöse
skall känna ett ansvar för att arbetslösheten ökar. På ren svenska innebär det att
högerregeringen anser att arbetslösheten är den arbetslöses eget fel.

Vi undrar, är det medlemmarna i respektive A-kassa som är ansvariga för den förda
regeringspolitiken med skenade arbetslöshet som följd?

Ett meningsfullt medlemskap i en A-kassa skall innebära att det ger en ekonomisk
trygghet vid arbetslöshet. Vi menar också att en anständig A-kassa är frivillig och att
medlemskapet är billigt. Ingen skall av ekonomiska skäl tvingas vara oförsäkrad vid
ofrivillig arbetslöshet.

Kommunisterna kräver och arbetar mot alla försämringar i A-kassan samtiditigt
som vi arbetar för att A-kassan återställs till 90%!

”Höj A-kassan, sänk regeringen”, från en demonstration i Stockholm i september.

Den borgerliga alliansen

visar sitt klassförakt!


