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BYGG
KOMMUNISTEN

Byggkommunisten utges av bygg-
nadsarbetare som är medlemmar i Sve-
riges 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 verk-
samma 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 socia-
listisk riktning.
Sveriges Kommunistiska Parti har inga
från arbetarklassen skilda intressen
utan kämpar för att försvara de land-
vinningar som gjorts, men också för
att utöka de genom kamp vunna rät-
tigheterna, partiet försvarar arbetar-
klassens långsiktiga och kortsiktiga
intressen.
Tycker du som vi är det naturligt att
du organiserar dig i Sveriges Kommu-
nistiska Parti, men partiet är ingen
fackförening utan ett politiskt parti
med politiska mål och visioner.
Vi ser det som naturligt att alla arbe-
tande oavsett politisk uppfattning or-
ganiserar sig fackligt för att tillvarata
sina ekonomiska och arbetsrättsliga
intressen.
Vi hoppas du får både nytta och nöje
av vår broschyr.

1 Maj, arbetarklassens hög-
tidsdag 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.På en

del orter håller SKP egna
möten inför demonstratio-
nerna, för mer information,

besök SKPs hemsida.

1 MAJ
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2010 ökade övertidsarbetet på byggarbetsplatserna med 30% - 40%. Totalt sett
inom hela LO området så var det i slutet av 2010, 800 000 människor eller 20% av
alla arbetare som jobbade övertid, totalt jobbade man över i 5 miljoner timmar. Den
övertiden motsvarar inte mindre än 125 000 anställningar. Det innebär att samtidigt
som vi har en rekordarbetslöshet på totalt 8%, så går tusentals på Fas 3 som är rena
slaveriet. Samtidigt så håller de som ännu är lyckligt lottade att ha ett jobb att gå till,
på att arbeta ihjäl sig. Vi måste hjälpas åt för att få ett stopp på det här vansinnet.
Det kan inte vara meningen att en del skall förbjudas att göra någonting samtidigt
som andra skall jobba övertid. En arbetsdag på 8 timmar räcker och blir över.

Vi byggnadsarbetare borde kunna gå före för att få stopp på detta vansinne. Det
skulle vi kunna göra bara genom en så enkel åtgärd som att vi nekar övertid med
hänvisning till gällande avtal. I Byggavtalet § 2 arbetstid punkt 6.1 står det. ” Över-
tidsarbete får inte vägras i följande fall:
Vid risk för skada på person eller egendom”
Alltså är det inte skäl till övertid för att hinna med en planerad gjutning eller lik-
nande, det är endast skäl för att ta in några gubbar till i laget. Konstigare än så är det
inte.

På sikt måste vi naturligtvis se över hela situationen med arbetstiden. Det är verkli-
gen hög tid med en generell arbetstidsförkortning, en arbetstidsförkortning som de
senaste 30 årens produktivitetsökning skall betala. Skanska, Peab, NCC och de
andra kommer naturligtvis inte frivilligt att avstå en krona för att bekosta en nödvän-
dig och efterlängtad förkortning av arbetstiden, det är ju mycket tråkigt, men inget vi
kan göra någonting åt. Vi blir tvingade att ta ut dessa pengar vare sig storfinansen
vill eller inte. Vi kan heller inte ta hänsyn till om sossarna har en utredning på gång
om arbetstiden som förväntas komma med ett delbetänkande om ytterligare 30 år.
Vi behöver en generell arbetstidsförkortning här och nu!

Samtidigt som vi byggnadsarbetare vid
kongresser och andra fackliga möten talar
om vikten av att sänka arbetstiden, i första
hand till 7 timmars arbetsdag går utveck-
lingen i precis motsatt håll.

Vi håller på att
 jobba ihjäl oss
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1994 så hade alla LO förbunden tillsammans en organisationsgrad på 86%. Det
innebar att av 100 svenska arbetare så var det 1994 endast 14 stycken som av olika
skäl valt att inte vara fackligt organiserade. I dag, 2011 har den siffran sjunkit som
en sten och nu är organisationsgraden nere i 71%. Det innebär att de 14 arbetare
som 1994 valde att stå utanför facket nu har ökat med ytterligare 15 stycken. Det
innebär att vi alla måste hjälpas åt för att få stopp på den här utvecklingen, och det
gäller verkligen alla oavsett om vi är kommunister, socialdemokrater eller vad vi
kan tänkas vara.

Att det blivit så här illa med fackföreningsrörelsen beror naturligtvis på flera orsaker.
Vi kommunister vill i sammanhanget peka på de två orsakerna som vi ser som de
viktigaste.
Regeringen Reinfeldts mycket utstuderade och väl planerade attacker mot fackför-
eningarna har gett resultat. Attacken och sabotaget mot A- kassan har gett för borgarna
avsett resultat med följd att tiotusentals medlemmar lämnat facket av rent ekono-
miska skäl. Ett annat och ett minst lika viktigt skäll till att vi nu närmar oss framtiden
baklänges är den totala ideologiska kollaps som drabbat socialdemokraterna och

Vi tycks gå sotdöden till mötes…
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därmed har man förlamat fackföreningsrörelsen. När ledande fackföreningsmän och
även kvinnor börjar yra om att samhällsekonomin inte tål en ersättning från A-kas-
san som det går att leva på, eller när man med hänvisning till samhällsekonomin
avslår kongressmotioner med krav om att sänka pensionsåldern, Ja då är krisen ett
faktum. Den ideologiska klarheten blir heller inte bättre när ledande företrädare från
”partiet” förklarar att eftersom den senaste ekonomiska krisen orsakades av det
internationella finanskapitalet så måste naturligtvis notan för detta svindlande äventyr
betalas av arbetarklassen. Tanken att bankerna skulle kunna ta lite av deras miljard-
vinster för att betala tillbaka lite av de allmosor de fått, finns inte på kartan.  Får vi
inte stopp på den här utvecklingen lever vi farligt. Man behöver inte måla fan på
väggen för att befara att vid något givet tillfälle kan det bli så att arbetsköparna
nekar att förhandla med hänvisning till att Byggnads inte längre representerar bygg-
nadsarbetarna.

Vi måste även få ordning på den ideologiska debatten om vi har tänkt oss att i
framtiden råda bot på det faktum att 10% av oss röstade på Sverigedemokraterna.
Vi måste förklara för dessa 10% av våra arbetskamrater att arbetslösheten beror på
att kapitalisterna vill ha det så. Det har ingenting med att göra hur vi stavar våra
efternamn.

Vill vi överleva som en stark fackförening måste vi värva nya medlemmar samt att
vi måste studera Marx och Lenin. Det senare för att vi överhuvudtaget skall kunna
begripa vilka ekonomiska mekanismer det är som styr samhället.
I mer än 100 år har vi arbetat under devisen STUDERA – KÄMPA – LÄR. Sällan har
väl den devisen varit så aktuell som i dag.

Vi tycks gå sotdöden till mötes…
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Sverige ut ur EU
Det händer gång på gång och Byggnads lär sig ingenting.

Nu har det hänt återigen, det som med jämna mellanrum händer i syd som i nord, i
väst som i öst. Återigen har det avslöjats att ett byggföretag använder sig av slav-
kontrakt och slavarbete. Nu var det byggföretaget Sia Renovatis som Byggettan
lyckades få tag på och kunde avslöja att gangstrarna som står bakom Sia Renovatas
avlönade sin Lettiska parsonal med 27 kronor i timmen, 12 timmars arbetsdag, 6
dagars arbete i veckan samt att arbetarna fick bo på arbetsplatsen. Hade händelser
som den här varit en engångsföreteelse hade vi kunnat ta det hela med jämnmod
och konstaterat att i Sverige gäller svenskt kollektivavtal. Tyvärr är det så att läget
är precis tvärtom. Det händer hela tiden. Sverige har sedan medlemskapet i EU
utvecklats till att bli rena julafton för  alla de hel- eller halvskumma bolagsbossar
som vill tjäna sig en hacka på den svenska marknaden. Än värre blir situationen om
man betänker att offentliga beställare, stat, landsting och kommuner inte kräver av
sina entreprenörer att vid upphandlingar av offentliga projekt skall de företag som
kan bli aktuella att utföra uppdragen garantera att kollektivavtalets regler skall gälla.
Den här anpassningspolitiken gentemot EU:s nyliberala ekonomiska politik gynnar
bara en sorts företagare och de är de som är av den mer ljusskygga modellen.
Denna politik får som följd att man kastar miljarder kronor av våra skattepengar
direkt i gapet på dessa företagsmonster. I sammanhanget blir det lite av en gåta då
Byggnads är ett av de fackförbund som lider mest av EU medlemskapet, samtidigt
så är Byggnads förbundsledning alltid noga med att poängtera att medlemskapet i
EU är så bra. Ja när Hans Tilly och Jimmy Sundelin blir riktigt extasiska då vilar
världsfreden och Guds himmelrike i händerna på EU. Med andra ord betyder EU
medlemskapet för dessa herrar att 2 + 2 helt plötsligt blir 17.

Arbetarklassen, och då inte minst byggnadsarbetarna måste säga ifrån. Vi vill inte
vara en del av det här mänskliga slaveriet längre. Vi tar den internationella solidari-
teten på allvar. Därför menar vi att det är hög tid att säga upp medlemskapet i
rikemannaklubben EU.
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Varför Kommunist?

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 skat-
tepengar 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



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 verksam-
het 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 Skarpnäck


