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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

Finns pengarna?
Från arbetsköparna får vi ständigt höra
att Byggnads avtalskrav är för dyra.
Hur ser det då ut i verkligheten, är företagen i det närmaste bankrutta? Ska
man tro Byggnadsarbetaren från 24
januari 2013 så finns det tydligen lite
pengar i kassakistan.
Skanskas koncernchef Johan Karlström
lyckades mäta ihop en timlön på 8.700:eller en årslön på nätta 16,3 miljoner.
NVS basen fick ihop en årslön på 9,2
miljoner, Svevia basen 8,3 miljoner JM
basen Johan Skoglund drygt 7 miljoner
och så där håller det på i all oändlighet.
Byggnads ytterst blygsamma krav handlar inte om att krama livet ur byggföretagen, det handlar inte heller om att
ifrågasätta EU:s krav om att arbetarna
skall betala bankdirektörernas idiotaffärer, det handlar om få en liten skärv från
parasiternas dignande kassakistor. Pratet om att det inte finns pengar eller än
värre att pengarna kan ta slut är bara en
lögn. Gå inte på lögnpropagandan om
lånekriser och annat, finns det en som
tagit ett lån, finns det också någon som
lånat ut. Det är alltså ett nollsummerspel
som dagligen används för att lura skjortan av oss arbetare för att vi skall acceptera att pensionerna, sjukförsäkringen,
A-kassan med mera sänks för att rädda
landet.
Andelen av företagens vinster som vi
byggnadsarbetare producerar till som
går tillbaka till oss i form av löner är idag
på samma nivå som 1915. Detta bör vi
ha i beaktning i både avtalsrörelser, ackordsförhandlingar och i strider om skyddet där arbetsköparna påstår att ”det blir
för dyrt”.

Pengarna finns!
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Och så var det dags för IF-Metall igen
Nu när Byggnads varslat om strejk för att få arbetsköparna i Svensk Byggindustri
att ta sitt förnuft till fånga och begripa att de måste komma till förhandlingsbordet, ja
då sitter högersossarna i IF-Metall och förhandlar med sina gamla kompisar i deras
arbetsköparorganisation Teknikföretagen om ett nytt treårsavtal.
Det faktum att Byggnads varslat om strejk är något som irriterar högersossarna i
IF-Metall. Så här säger man i Dagens Arbete 6 mars:
”Förhandlingarna har störts av fackförbundet Byggnads varsel om konflikt. Ett varsel när man sitter i förhandlingar stör. Det finns risk att stämningsläget försämras,
det skapas oro och osäkerhet. I det här fallet från Svenskt Näringsliv”
På ren svenska säger IF-Metall att man är rädd att Byggnads varsel skall göra direktörerna sura. Antagligen är IF-Metall det enda fackförbundet i världen som lever
i vanföreställningen att man kan varsla om strejk och att detta skall göra direktörerna på ett strålande humör.
Vad är det då i Byggnads strejkvarsel som får Metalls medlöpare att surna till?
Viktigaste frågan i avtalsrörelsen nu är för byggnadsarbetarna att äntligen sätta ned
foten och säga att nu får det vara nog med dessa vansinniga UE (underentreprenör) kedjor. Det kan inte vara så att en entreprenör lägger ut jobbet till en annan för
att den i sin tur lägger ut jobbet till ytterligare en i en oändlig kedja där det på slutet
kan resultera i rena vilda västern med lönedumpning och annat elände. Har man
riktig otur så kan det vara så att den som står längst bort i UE kedjan kan vara Hells
Angels. I förra numret av Byggkommunisten beskrev vi den 32 åriga takläggaren i
Värmdö som ramlade ner från taket och slog ihjäl sig. När man upptäckte honom så
var det ingen på bygget som visste vem han var. Det är sådana här situationer som
Byggnads nu genom avtal vill få bort. Sveriges Byggindustri har avvisat kravet som
fullständigt orealistiskt då man hävdar att inte kan huvudentreprenören ansvara
vad andra inlejda firmor gör. Vad BI glömmer att berätta är att Byggnads krav om
kontrollerade UE kedjor redan i dag är ett faktum i både Norge och Finland. Och
enligt alla rapporter vi fått från både Norge och Finland så har kontrollerade UE
kedjor där inte inneburit dödsstöten för vare sig Norska eller Finska byggföretag.
Det kan väl inte vara så att enda chansen för Skanska, NCC, Peab, JM med flera
att bedriva verksamhet i Sverige är kriminalitet och lönedumpning.
Vidare kräver Svensk Byggindustri att Byggnads inte skall lägga sig i de lokala
ackordsförhandlingarna. Det vill arbetsköparna sköta själva utan att fackföreningen
skall lägga sig i. Kravet från BI är att alla byggen på mindre än 10 000 timmar skall
skötas utan att Byggnads lägger sig i. Nuvarande gräns för arbetsplatsanmälan
och löneförhandlingar är 900 timmar. Man har alltså tagit till storsläggan.
Nu gäller det för oss alla byggnadsarbetare oavsett om vi är socialdemokrater,
kommunister eller något annat att vi enigt står upp bakom förbundet och under inga
omständigheter viker ner oss, oavsett vad motståndaren vill och att vi tillbakavisar
alla försök till splittring oavsett vart det är kommer ifrån.
Nu är det vår klassvärdighet som står på spel, alldeles oavsett vad högersossarna
i IF – Metall tycker.
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Solidaritet med
Greklands byggnadsarbetare
Byggkommunistens redaktion har nåtts av ett nödrop från våra Grekiska kollegor.
Greklands byggnadsarbetare vill uppmärksamma oss svenska byggnadsarbetare
om vilka vidriga förhållanden man tvingas arbeta under. Man berättar att EU kommissionen, Europeiska centralbanken och Internationella valutafonden, den sk
”Trojkan” beordrat parlamentet vilket alla partier förutom det kommunistiska partiet
KKE accepterat, att ogiltigförklara alla kollektivavtal, förbjuda alla fackliga förhandlingar samt att parlamentet avgör själva utan inblandning från de Grekiska fackföreningarna vilka lönesänkningar som skall genomföras och som har genomförts.
Allt detta har gjort att arbetslösheten är enorm samtidigt som det sociala skyddsnätet är bortaget så svälter stora delar av befolkningen. Sjuka arbetare har inte längre
råd att köpa nödvändig medicin, man kan inte betala elräkningen, hyran, maten
och allt annat livsnödvändigt av den enkla anledningen att man inte har något att
betala med.
När så de fullständigt utarmade arbetarna samlades till demonstration för att protestera mot den förda och omänskliga politiken utanför arbetsmarknadsdepartementet den 30 januari 2013 i Aten blev demonstranterna angripna av kravallpolis,
man arresterade 35 fackliga ledare samt att man skadade 9 arbetare.
Man har svårt att tro att detta händer i Europa 2013, men så är det.
Våra Grekiska kollegor vädjar om vårt stöd. Byggkommunisten förmedlar naturligtvis denna vädjan och vi uppmanar alla svenska byggnadsarbetare att ta upp frågan
med styrelsen för den medlemskrets vi är medlemmar i. Föreslå ett stöduttalande
som via mejl sedan skickas till Alla Arbetares Militanta Front, Pame. Mejladressen
är international@pamehellas.gr
Vi får aldrig glömma att vårt stöd till Greklands Byggnadsarbetares rätt till fackliga
organisationer med förhandlings och avtalsrätt också är ett försvar för våra fackliga
rättigheter. Skulle den sk ”Trojkan” vinna i Grekland vad är det då som säger att EU
nöjer sig med att förslava Greklands arbetare, hur kan det gå för byggnadsarbetarna i Spanien, Italien, Portugal, Irland och även Sverige.
Att stå upp för Greklands byggnadsarbetares rätt är samtidigt att stå upp för vår
egen rätt till från staten oberoende fackliga organisationer med kollektivavtal.
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Vi har haft rätt hela tiden
Den uppmärksammade striden om kollektivavtal i Waxholm 2004, det sk. Lavalmålet där Byggnads krävde kollektivavtal för ett lettiskt byggföretag blev
en konflikt som lämnade djupa spår.
Byggföretaget det handlade om Let-Laval gick i konkurrs och Svenskt Näringsliv
tog med starkt bifall från Sveriges Byggindustrier över frågan och bekostade en
rättegång i EU-domstolen. Domstolens utslag blev självfallet det att Byggnads och
Elektrikerna gjorde fel när de hade fräckheten att på svensk mark hävda svenska
kollektivavtal. Vem kunde vänta sig något annat besked från högerprojektet EU där
lönedumpning är något som skall eftersträvas och som i svenskt modernt politiskt
talspråk kallas ”arbetslinjen”
Nu har även FN:s arbetsmarknadsorgan ILO (international labour organisation)
granskat Lavaldomen. ILO som har som uppgift att granska att fackliga fri och
rättigheter inte blir kränkta överlämnade Lavalärendet till sin expertkommitté för
granskning. Man har nu kommit med sitt yttrande. FN:s juridiska experter säger:
Begränsning av fackliga stridsåtgärder som har till syfte att få till stånd kollektivavtal med utländska företag strider mot ILOs konvention 87. På ren svenska betyder
det att vi, d.v.s. Byggnads hade helt rätt i konflikten och EU domstolen och dess
högerpolitik fel.
ILO uppmanar därför den svenska regeringen att kompensera Byggnads och Elektrikerförbundet för de skadestånd och domstolskostnader som man tvingats att betala till det lettiska företaget, 3 miljoner kronor.
Vidare skriver ILO:s jurister: Vi är oroade av begränsningen av strejkrätten i Sverige som har blivit allt för långtgående. Man uttrycker också oro över den sk Lex
Laval lagen som det svenska högerparlamentet snickrat ihop för att låtsas värna
om de svenska kollektivavtalen..
Nu är det riksdagens uppgift att noga läsa igenom ILO kritiken och därefter komma
med förslag till förändringar för att den svenska arbetsmarknaden skall motsvara
internationella mått på anständighet.
Den moderata riksdagskvinnan Katarina Brännström sitter i den parlamentariska
kommitté som skall utreda ILO kritiken, hon är helt glasklar i sin uppfattning. Hon
låter helt enkelt meddela att hon inte bryr sig ett dugg om ILO kritiken. Hon hänvisar till EU domstolen och därmed punkt slut. Katarina Brännströms förhållningssätt
gentemot FN:s juridiska expertis visa vilken respekt hon har för internationell rätt.
Passar det inte är det inget att bry sig om. Ett förhållningssätt hon troligen lärt sig
av utrikesminister och oljehandlare Carl Bildt hela tiden förfäktat.
Vad säger då socialdemokraterna i riksdagen? Gissa? I vanlig ordning ingenting.
Man tiger som muren.
Var det någon som inte saknade SKP i riksdagen?
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SKP det politiska alternativet
Fredrik Reinfeldt har haft en enorm otur med sitt val av ministrar.
Allt sedan vi fick en moderat ledd regering 2006 så har statsministern med jämna
mellanrum tvingats att ge ministrar sparken då de visat sig vara osedvanligt inkompetenta. Vem minns inte ministern som hade jour på regeringskansliet och i stället
för att vara tillgänglig gick på krogen för att äta en våt middag.
Den senaste oduglingen som fick packa väskan var folkpartiets Nyamko Sabuni
hon hade titeln jämställdhetsminister, men kan inte redovisa någonting av sitt arbete förutom att löneskillnaderna mellan män och kvinnor aldrig varit så stora som
nu. Det finns fler kompletta oduglingar, Annie Lööf, ni vet den där som är besatt av
tanken på politiskt självmord och som förespråkar månggifte mm enligt önskemål
från samhällets mest vanvettiga nyliberaler. Annie Lööf får vi nog försörja ytterligare
en tid då hon är partiledare och för Reinfeldt svår att ge sparken.
Dessvärre finns det en till olycka till minister som drabbar oss byggnadsarbetare
speciellt hårt. Han heter Stefan Attefall och kommer från Pingstkyrkans parti KD.
När någon frågar vad han gör så kan han naturligtvis inte svara på det då han inte
gör någonting alls men kallas bostadsminister. Problemet, och som drabbar oss
mycket hårt är att har man en minister som inte gör någonting då är det andra som
träder in på arenan och gör desto mer. I Attefalls frånvaro tar hyresskojarna, spekulanterna och även rena gangster över marknaden. Sedan moderatregeringen
tillträdde har bostadsbyggandet minskat med 74%. Olyckan Attefall fick ett tjänsterum på regeringskansliet 2010, ett tjänsterum som han rimligen ibland besöker
utan att för den delen uträtta något har bostadsbyggandet minskat med 45%. Resultatet av att latmasken Attefall inte gör någonting och bostadsbyggandet gått i
botten blir då att de lägenheter som trots allt finns och som är hyresrätter förvandlas till bostadsrätter och bostadsrätternas lägenheter kostar rena fantasipriserna.
Det blir ett samhälle där hyresskojarna sätter priset och de som inte kan betala får
klara sig bäst de vill. Regeringen har frivilligt abdikerat från sin roll att leda landet.
Resultatet av denna ickepolitik är förskräckande, byggnadsarbetarna blir arbetslösa och köerna efter en bostad blir rekordlånga. Läget i Stockholm är extra plågsamt. Enligt Stockholms handelskammare juni 2012 så saknas det i Stockholm
110. 000 bostäder. Handelskammaren varnar för att den skriande bostadsbristen är
ett hot mot näringslivets expansion i Stockholmsområdet. Hoppsan… där bekräftade Stockholms handelskammare något som Karl Marx lärde oss för 150 år sedan. Kapitalismen är till sin natur parasitär och bär på fröet till sin egen undergång.
Vi kommunister är helt överens med våra socialdemokratiska vänner att nuvarande
regering måste bort. Dessvärre tror våra socialdemokratiska vänner att allt blir frid
och fröjd bara nuvarande regering försvinner, det tror inte vi. För oss är det ointressant om finansministern heter Anders Borg eller Magdalena Andersson så länge
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båda för samma politik. Vi menar att Sverige måste få en ny politisk dagordning, en
socialistisk dagordning. Hur ska vi då göra kanske någon invänder och hänvisar till
att riksdagens alla partier trängs i det som kallas politikens mitten. Lugn kamrater
det finns ett alternativ och det är Sveriges Kommunistiska Parti och i valet 2014
kommer alla som inte nöjer sig med en ny regering utan dessutom vill ha en ny politik att ha alla skäl i världen att använda den valsedel som har beteckningen Sverige
Kommunistiska Parti. Vill någon dessutom bli medlem så är alla byggnadsarbetare
mer än välkomna.
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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.
Mail: byggkommunisten@skp.se
Tel: 073-346 62 95

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 skattepengar 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
08-735 86 40 skp@skp.se www.skp.se
Flyghamnsgatan 1, 128 35 Skarpnäck

Läs Kommunisternas månadstidning på nätet
www.riktpunkt.nu eller ta en prenumeration!

