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BYGG

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.

Gör bidrag till företagen
byggbranschen bättre?
I Aftonbladet/debatt 27 mars kommenterar Ola Månsson Vd för Sveriges Byggindustrier regeringens aviserade förslag
om kommande förändring av Rot bidraget. En förändring som i sak är mycket
marginell då maxbidraget skall kvarstå
på 50 000 kronor men maximeras till
30% av lönesumman.
Ola Månsson skriver bl.a. följande:
”Att förändra villkoren kan innebära att
den attitydförändring som skett kommer
att förändras till det sämre. Intresset för
svarta byggtjänster kommer att öka.”
Vi ser med spänning fram emot fler förslag från Sveriges Byggindustrier som
genom bidrag skall få oss att bli mer laglydiga.
Varför inte få bort alla rattfyllon från vägarna genom att tillåta att alla tar sig en
eller flera rejäla ”dragnaglar” innan vi
åker till jobbet? För att inte tala om hur
effektivt det vore för att få bort den illegala droghandeln genom att låta Konsum sälja heroin över disk.

Redaktionen
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Förbjud
bemanningsföretagen
Inför valet till Europaparlamentet i maj 2014 gick socialdemokraterna tillsammans
ut i en valkampanj där man påstod att en röst på socialdemokraterna var en röst
för arbetarnas Europa där lönedumpning och social misär skulle stoppas samt att
det i Sverige skulle vara så att de som tillfälligt jobbade i Sverige skulle garanteras
svenska kollektivavtal. Samma argument upprepades sedan inför riksdagsvalet
2014 inte minst genom det så kallade tio- punkts-program som Stefan Löfven presenterade tillsammans med LO.
Dessa krav som var och är riktiga och nödvändiga hade därför fullt stöd från SKP
men vi kände oss tvingade med att tillägga att för att kraven skall vara seriösa
och genomförbara så måste de kombineras med krav om att lämna EU. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson bekräftade sedan SKP:s uppfattning när hon
som nybliven socialdemokratisk minister förklarade att kraven om att i Sverige skall
svenska avtal gälla som ogenomförbara då de strider mot EU:s lagstiftning.
Enligt Arbetsmiljöverket fanns det i januari 2015 1638 utstationerade byggnadsarbetare på de svenska byggarbetsplatserna. Det är byggnadsarbetare som i huvudsak är anställda av utländska bemanningsföretag som hyr ut arbetskraften till
svenska byggföretag. Däremot vet Arbetsmiljöverket inte under vilka villkor dessa
byggnadsarbetare arbetar. Lägg därtill ett omfattande mörkertal som finns, då utländska bemanningsföretag inte rapporterar till Arbetsmiljöverket. Dessutom så
finns det tusentals svenska byggnadsarbetare som är anställda av svenska bemanningsföretag som Helpman och liknande företag, som alla arbetar under villkor som
inte överensstämmer med byggavtalet. Inga bemanningsföretag vare sig svenska
eller utländska följer avtalets bestämmelser om rese- och traktamentsersättningar
vid arbete på annan ort än där man bor.
Inför Byggnads kongress i juni 2014 hade kommunistiska byggnadsarbetare sett
till att kongressen fick behandla en motion som krävde att Byggnads skulle verka
för att den privata arbetsförmedlingen skulle förbjudas, att bemanningsföretagen
skulle försvinna från arbetsmarknaden då de inte har någon uppgift att fylla, förutom att förstöra arbetsmarknaden. Motionen avslogs av kongressen då kongressmajoriteten ansåg att en reglering var bättre och mer effektiv än ett förbud. Än har
ingenting hänt och SKP upprepar sitt krav om förbud mot bemanningsföretag samt
att i Sverige skall svenska kollektivavtal gälla. Vi uppmanar Sveriges arbetare och
tjänstemän att ta strid för dessa krav, samt att de för att kunna förverkligas, även
kräver kamp mot EU.
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Vart tar lönepengarna vägen?

Byggbolagen och bankerna har pengar som aldrig förr...

Enligt Svenskt Näringslivs VD Carola Lenne gör dagens låga inflation att det knappast finns något löneutrymme alls tills nästa års avtalsrörelse. Vad kan hon mena
med det, är hennes medlemsföretag utan pengar och hotade med snar konkurs
och allmän ruin?
Tittar man på 2014 års redovisningar för börsbolagens vinster blir bilden en annan.
Enligt bolagens egna uppgifter får man däremot lätt intrycket av att bolagen formligen likt Joakim von Anka badar i pengar. Speciellt bankerna är rena vinstmaskinerna eller vad sägs om följande vinst redovisningar: Nordea 30,3 miljarder, SEB
19,2 miljarder, Swedbank 16,5 miljarder, Handelbanken 15,2 miljarder. Det innebär
att de fyra storbankerna tillsammans plockade av oss vinster med 81,2 miljarder.
För att förstå hur mycket pengar det är kan i stället ange det som Sveriges årliga
försvarsbudget gånger två. Hur många bostäder skulle dessa 81,2 miljarder räcka
till att bygga med noll % ränta och därmed med mer än halverade hyreskostnader
för hyresgästen. Tittar man på årsredovisningarna för våra största arbetsköpare
märker man genast att de inte heller står på ruinens brant. Skanska 3,9 miljarder,
NCC 1.8 miljarder och Peab 1,0 miljarder Det finns alltså pengar i ett ofantligt överflöd men vart tar de vägen och varifrån kommer de?
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Grunden för all rikedom kommer från arbete och ingen annanstans, vore det inte
så, så skulle vi alla ha en sedelpress hemma och leva livets lyckliga dagar utan att
behöva lyfta ett finger. Bankernas guldregn består till en mycket stor del i att vi arbetare som hyresgäster vare sig vi bor i villa, bostadsrätt eller hyresrätt med vår lön
gödslar bankerna med att betala boräntor och avgifter i en aldrig sinande störtflod.
Tittar vi på guldregnet över byggbolagen kan vi bara konstatera att löneutrymmet
aldrig varit större samt att LO och förbunden för varje år tar ut allt mindre av befintligt löneutrymme och därmed gödslar bolagen som därmed kan göra vad de vill
med arbetarnas pengar, och vad gör de. Direktörerna tar ut allt mer av arbetarnas
löneutrymme för att gödsla sig själva. Det tar nu 50 år för en träarbetare på Skanska att arbeta ihop en årslön för en direktör på Skanska, ett helt arbetsliv alltså. Direktörerna tar ut sådana gigantiska belopp för egen del att det kan bli nästan bisarrt
eller som sågverksdirektören från SCA som skickade sin jakthund med eget flyg till
jaktmarkerna i Härjedalen och när jakten var över lät han hämta en stjärnkock med
samma plan. Vi måste befria direktörerna från detta osunda leverne och det gör vi
bäst genom att plocka ut befintligt löneutrymme till de som skapat det och därmed
låta direktörerna återvända till den verkliga och sanna världen.
Ett första steg i den riktningen blir att vi inför nästa års avtalsrörelse arbetar för att
Byggnads skall avvisa det s.k. märket som Svenskt Näringsliv och IF – Metall har
för vana att sätta och därmed garantera det fortsatta guldregnet över alla stackars
direktörer som tappat all sans och förnuft.

Tips till medlemmar i Skåne:
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Det kom ett anonymt brev till
Byggnads Gävle-Dalas regionkontor i Borlänge
Byggkommunisten publicerar brevet och
reder ut vad som hänt därefter.
Hej.
Känner att jag måste skriva detta.
På Regionsfullmäktige så nominerades Lars Lundberg till Förbundsfullmäktige,
näst högsta beslutande organ, inom Byggnads, han nominerades även till ordinarie Förbundsledamot.
Vet Regionsfullmäktiges ombud vem han är ?
Normalt förfarande är att Regionsfullmäktige röstar efter Valberedningens nominering.
Därmed blev han vald !!
På Regionsfullmäktige pratade Henrik Johansson och Jon Andersson tillika vår
nya ordförande inom Byggnads vikten av att rösta i EU-valet.
Får i dagarna till mig ett blad som heter Byggkommunisten, där det står att de
skall bojkotta EU-valet.
Vad jag har fått till mig är att L. Lundberg är medlem i SKP och även sprider
denna kommunista propaganda
Blir bestört över att han kan få Valberedningens stöd, även att andra ombudsmän
stöder detta val.
EXPO. Har uttalat sig om SKP, att de kan jämföras med SD. Om detta är sant vet
jag inte,men man får kalla kårar, om det är så.
Funderar starkt över att begära utträde ur Byggnads.
Medlem sedan 1985
Bifogar: Byggkommunisten.
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Det normala när en fackförening med mer än 8000 medlemmar får in ett anonymt hatbrev om en av fackföreningens förtroendevalda så lämnar man brevet
utan åtgärd då skribenten inte vill eller törs skriva under med namn. Framför allt bör
man ställa sig frågan, vem är skribenten? Är det ett beställningsverk från Sveriges
Byggindustrier eller Moderata Samlingspartiet? Vi frågar därför Lars Lundberg. Vad
hände?
Lars Lundberg:
- Jag blev av regionordförande
Kim Söderström inkallad till kontoret i Borlänge för ett politiskt
förhör. Jag möttes av ordförande
Kim Söderström, avtalsansvarige Daniel Larsson och kassören/ personalansvarige Christer
Larsson.
- De förklarade för mig att Byggkommunisten inte får finnas på
Lasse i talarstolen på en av Byggnads kongresser.
byggarbetsplatserna i Dalarna
och Gävleborg. De förklarade
också att jag personligen var förbjuden att dela ut Byggkommunisten. Vidare förklarade de också att SKP:s tidning Riktpunkt inte får finnas på Byggnads möteslokaler eller arbetsplatser. Till sist presenterade man ett dokument som de krävde
att jag skulle skriva under, ett dokument där jag skulle förklara mig vara lojal med
socialdemokraterna.
- Först blev jag alldeles mållös, har de blivit tokiga tror de att de kan leka politiska
poliser i Sverige 2014, tror de verkligen att de likt Gestapo kan förbjuda en byggnadsmedlem att läsa Byggkommunisten eller Riktpunkt. Tror de verkligen att man
genom ett politiskt dokument skall kunna tvinga en byggnadsarbetare till lojalitet
med socialdemokraterna. Givetvis vägrade jag att skriva under.
- Dessutom var det ett angrepp på Byggnads i Gävle och dess ca 2000 medlemmar
som varje år sedan 10 år tillbaka på sitt årsmöte enhälligt beslutat att prenumerera
på Byggkommunisten med 200 ex av varje nummer som sedan via FFV delas ut på
arbetsplatserna samt att regionen betalat för denna upplaga, avslutar Lars.
Nu tar inte historien slut här, det blir värre. Fortsättning i nästa nummer av
Byggkommunisten: Socialdemokraterna tappar helt masken.

Bli medlem i SKP DU också
så ska vi tillsammans
skrämma skiten ur reaktionen!
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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: 0704-058645

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!

