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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.

WFTUs 16 kongress

Strax innan sommaren samlades
500 ombud och 400 observatörer till
fackliga världsfederationens (WFTU)
16:e kongress. WFTU är den klass-
medvetna fackföreningsinternationa-
len. I den svenska delegationen, där
alla deltog som observatörer då
internationalen saknar medlems-
organisationer i Sverige, deltog två
byggnadsmedlemmar.  Den interna-
tionella solidariteten gick inte att ta
miste på under kongressen och att
kampen handlar om klasskamp var
solklart.

Fria fackföreningsrörelsen, där den
svenska fackföreningsrörelsen är
medlemmar har idag omkring 145
miljoner medlemmar och WFTU 80
miljoner, så ser förhållandena ut
mellan den klassamarbetsvilliga
internationalen och den klass-
medvetna.

Mer om kongressen kan läsas i se-
naste numret av Riktpunkt, SKPs tid-
ning, nr 4 2011 som ligger på SKPs
hemsida, www.skp.se.
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Förstatliga SAAB
Återigen har ledningen för SAAB meddelat att de
tusentals anställda bilarbetarna blir utan lön, hur det
blir med tjänstemännens löner är i första skedet oklart.
Hela hanteringen av affären SAAB är från Närings-
departementet och dess olycka till chef Maud Olofs-
son ingenting annat än en industri politisk skandal
av mycket stora mått. Anledningen till att SAAB återigen ställt in utbetal-
ningen av personalens löner är att kassan är tom. Enligt bilanalytiker är SAAB
i ett akut behov av 3 miljarder kronor i likvida medel för att kunna betala
underleverantörer och anställda för att på så sätt efter tre månaders
produktionsstopp starta upp produktionen av bilar. På lite längre sikt behöver
SAAB tillgång till ca 10 miljarder kronor för att trygga produktionen och ut-
vecklingen av tillverkningen av bilmodeller. Detta är pengar som inte bil-
handlaren Victor Muller har eller har möjlighet att få fram. IF Metalls hopp om
att det löser sig bara den europeiska investeringsbanken godkänner den ryska
bankiren Vladimir Antonov som ägare är bara ett uttryck för Metalls blinda
tilltro till att jul- tomten skulle börja dela ut julklappar redan i augusti. Närings-
departementets absoluta ovilja och oförmåga att ta sitt industripolitiska an-
svar är just nu SAAB:s största fiende. Den låt-gå politiken har nu lett till att ett
flertal återförsäljare av SAAB sagt upp sina kontrakt av den anledningen att
man inte får några bilar att sälja. På så sätt hotas SAAB och dess personal att
gå sotdöden till mötes.

Sveriges Kommunistiska Parti kräver därför att Näringsdepartementet skynd-
samt vidtar åtgärder för att överta ansvaret och ägandet av SAAB. När man
väl gjort det måste Näringsdepartementet göra en grundlig utredning om det
finns ett nationellt intresse av att bevara biltillverkningen samt att man i så
fall ger fabriken och dess mycket kunniga personal i uppdrag att ta fram
morgondagens bilmodeller med speciellt uppdrag att ta fram en miljövänlig
bilmotor som inte drivs av bensin, diesel eller etanol. Skulle det visa sig att
biltillverkning i Trollhättan inte har framtiden för sig måste Närings-
departementet ta ansvar för att den dokumenterade spetsteknologi som finns
inom SAAB:s fabriksanläggningar inte förslösas. En alternativ plan för alter-
nativ produktion måste därför utarbetas. Det svenska samhället är i stort
behov av en statlig och långsiktig industripolitik. SAAB:s personal och dess
kunnande har en omistlig och viktig roll att spela i den framtida industripolitiken,
oavsett om man tillverkar bilar eller något annat.

Sveriges Kommunistiska Parti

25 augusti 2011
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Cirkusen som kallas
avtalsrörelsen är i gång

Och samtidigt gör storföretagen miljardvinster

Då har årets avtalsrörelse startat upp och LO har presenterat de krav man
skall kämpa för. Man säger sig kräva minst 3.5% eller lägst 860:- till de lägst
avlönade samt en hundralapp som utjämningspott för de felavlönade kvin-
norna. Med så djärva krav för att få bort lönediskrimineringen mot kvinnorna
får de säkerligen vänta till framemot 2087 på ett lönesystem som inte avlö-
nar arbetskraften efter kön.

När det gäller det andra kravet om 3.5% vilket är på tok för lite så skall ingen
tro att det är LO som räknat ut det. Det har i stället Europeiska Centralbanken
räknat ut och målet är att lönekraven inte får strida mot EU:s stabiliserings-
pakt. Därefter skickas kraven till Sveriges Riksbank som lokalanpassar det
hela och till sist hamnar de på LO:s bord. Därefter presenteras det för oss LO
medlemmar och i det sammanhanget är man mycket noga med att påpeka
att kraven på intet sätt hotar företagens konkurrenskraft. Det är en ironisk
tillfällighet att samtidigt som LO presenterar de ekonomiska kraven så håller

Företag Vinst 2010

0,59 miljarder

1,53 miljarder

1,19 miljarder

4,03 miljarder

Summa: 7,34 miljarder
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vi byggnadsarbetare på med att nominera och välja ledamöter till avtals-
rådet. Man kan i mörka stunder fråga sig vad vi skall ha ett avtalsråd till.

Trots att de krav som LO presenterar är framtagna och godkända av Europas
drängar till kapitalismen så kan inte dess svenska motsvarighet Svenskt Nä-
ringsliv hålla sig i skinnet utan går direkt ut i massmedia med gråtkampanjer
om att kraven är ett hot mot svenskt näringsliv och om de genomförs innebär
massarbetslöshet och misär. Än har man inte hävdat att även digerdöden
skulle drabba landet om kraven genomfördes, det kanske man sparar på
ännu ett tag.

För att få lite balans och realism kan det vara bra att vi tittar i tidningen
Byggnadsarbetaren från den 24 mars 2011. Där kan vi läsa om de vinster de
stora byggbolagen gör. Man kan utan tvekan hävda att de skär guld med
täljkniv. Eller vad sägs om följande aktieutdelningar: JM 594 miljoner, NCC
1,53 miljarder, PEAB 1,19 miljarder, SKANSKA 4,03 miljarder. Då skall vi
dessutom komma ihåg att aktieutdelningar består av pengar som blivit över
när allting betalats och alla avdrag gjorda, (löner, investeringar, utvecklings-
kostnader, hyror mm.) Det innebär i klartext att SKANSKA delat ut 4,03 mil-
jarder kronor till människor i arbetsfria inkomster som inte lyft ett finger för att
driva bolaget framåt. Det enda de gjort är att de gapflabbande har gått till
banken och sett sitt konto öka lavinartat. Ett annat tankeexempel kan vara att
JM:s samtliga anställda, verkare, kontorsarbetare, yrkesarbetare, ja alla som
är anställda av JM oavsett vad de sysslar med skulle kunna, om de var blyg-
samma och nöjde sig med att dela vinsten med aktieägarna kunna öka sin
årslön med mer än 140 000 kronor. JM:s anställda har alla per person dragit
ihop inte mindre än 283 000 kronor till aktieägarna. Dessa 283 000 kronor är
alltså en helt och totalt arbetsfri inkomst för aktieägarna.

Dessa redovisade miljardvinster visar med all sin tydlighet att det Svenskt
Näringsliv hävdar inte är något annat än dålig teater som tycks gå i repris
varje gång ett nytt avtal skall skrivas. Vi byggnadsarbetare måste vara realis-
tiska och inse att vårt förbund inte kommer att göra annat än att anpassa sig
efter EU:s direktiv när det gäller lönebildningen och det är ju att miljard-
företagens vinster aldrig får hotas.  Vi kan trots all hoppas att vi slipper förra
avtalsrörelsens uppgörelse om en lokal lönepott på 0.8%. En lönepott som
senare i praktiken visade sig vara i stort sett omöjlig att få ut. Vi kan väl
hoppas att avtalssekreteraren Torbjörn Johansson besparar oss sådana up-
penbara förnedringar den här gången. Det är ju trots allt en fördel om uppgö-
relserna kan omsättas i kronor och ören. I annat fall kan vi se fram emot en
uppgörelse som garanterar oss minst 2000 kronor per timme, med kruxet att
pengarna aldrig kommer att betalas ut.
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Bra och billiga bostäder åt alla

Bostadspolitiken är en ständigt aktuell fråga, dels ur ett socialt perspektiv
men också en särskilt intressant fråga för Byggnads medlemmar, då det är

vi som bygger bostäderna, därför publiceras i detta numer av
Byggkommunisten ett utdrag ur SKPs valplattform från valet 2010,

som behandlar just bostadspolitiken.

I SKP:s bostadspolitiska program kan man läsa följande:” Bostaden är en
social rättighet och får aldrig bli en handelsvara”. Denna enkla mening ger
vägledning för att finna en ny och ansvarsfull bostadspolitik. En politik som
är raka motsatsen till den verklighet som dagens hyresgäster befinner sig i.
Dagens situation på bostadsmarknaden präglas av spekulation och utförsälj-
ning av allmännyttan. Regeringen har blåst under spekulationen genom att
avskaffa fastighetskatten och mildrat reavinstskatten. Båda dessa åtgärder
har bidragit till att ytterligare trissa upp bostadsspekulationen. Denna kasino-
ekonomi har lett till ett rekordlågt bostadsbyggande trots bostadsbrist och
arbetslöshet bland Byggnads medlemmar. Samtidigt har priserna för bostä-
der drivits i höjden så att en mycket blygsam bostad kostar en större förmö-
genhet att köpa. Frågan är inte om, utan när nästa bostadskrasch kommer.

Bostäder...?
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Kommunisterna har ett verksamt alternativ till dagens ockerpolitik. Bostads-
marknadens enskilt största problem är finansieringen av byggandet. Med en
räntepolitik som ej går att överblicka blir problemen akuta. För att åtgärda
detta problem föreslår kommunisterna att det inrättas en statlig bostadsbank,
en bank vars enda uppgift är att till låg och fast ränta på lång sikt garantera
byggandet. Detta är enda lösningen för att uppnå det socialpolitiska kravet
att hyran för en bostad aldrig får överskrida 18 % av inkomsten. Det är också
enda sättet för att trygga produktionen av hyresrätter för att därigenom ga-
rantera alla en tillgång till en bra och billig bostad.
SKP avvisar förslaget till ny hyressättningslag som slår sönder allmännyttan
och gynnar fastighetsägarnas strävan efter marknadshyror.

Sveriges Kommunistiska Parti vill arbeta för:

*  En statlig bostadsbank med låg och fast ränta inrättas. En bank som står
under riksdagens kontroll.

*  Bygg fler hyresrätter.

*  Ett omfattande ROT-program (reparation, om- och tillbyggnad) för miljon-
programmets slitna lägenheter.

*  Alla lediga lägenheter, kommunala som privata, ska fördelas via en obliga-
torisk och kommunal bostadsförmedling.

*  Riksdagen måste inrätta ett bostadsdepartement med ansvarig minister.

...eller tält?



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     0733466295

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


