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BYGG
KOMMUNISTEN
Byggkommunisten utges av bygg-
nadsarbetare 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 arbetarrörelsen. Partiet bil-
dades 1917 i kamp för fred och so-
ciala framsteg, och för att förändra 
samhället i socialistisk riktning.
Sveriges Kommunistiska Parti har 
inga från arbetarklassen skilda in-
tressen utan kämpar för att försvara 
de landvinningar som gjorts, men 
också för att utöka de genom kamp 
vunna rättigheterna, partiet försvarar 
arbetarklassens långsiktiga och kort-
siktiga intressen.
Tycker du som vi är det naturligt att 
du organiserar dig i Sveriges Kom-
munistiska 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.

Redaktionen

Byggnads kongress
Detta nummer av Byggkommunisten är 
ett temanummer inför Byggnads kon-
gress månadsskiftet maj/juni 2018.

Vart fjärde år samlas Byggnads valda 
medlemmar till kongress, i år 2018 sker 
det från den 30 maj till den 3 juni. Årets 
kongress kommer att ske i Göteborg.
En kongress är en mycket viktig sam-
mankomst för förbundets alla medlem-
mar. Kongressen är förbundets högsta 
beslutande organ där verksamheten 
inför de kommande åren skall bestäm-
mas, men även välja förbundsledning 
inför den kommande 4 års perioden.
Kongressen är förberedd genom med-
lemsmöten i förbundets alla medlems-
kretsar där dels kongressombuden har 
valts, men man har även beslutat att 
till kongressen skicka förslag på motio-
ner. Att skicka en motion till kongressen 
innebär att man i respektive medlems-
krets har diskuterat och beslutat sig för 
att föreslå rent konkreta förslag till äm-
nen där man anser att Byggnads under 
kommande kongressperiod skall vara 
aktiva.
Det finns ingen gräns för vilka ämnes-
områden man anser att Byggnads skall 
skärpa upp sig. Det kan handla om allt 
från bättre barnomsorg till sänkt pen-
sionsålder.
Vid varje kongress sedan Svenska 
Byggnadsarbetareförbundet bildades 
1949 har det bland kongressombuden 
alltid funnits kongressombud som är 
kommunister, kongressen 2018 är inget 
undantag. Vi som är kongressombud 
och samtidigt är medlemmar i Sveriges 
Kommunistiska Parti deltar inte på kon-
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gressen därför att vi är SKP medlemmar, vi deltar på kongressen av den enkla 
anledningen att våra arbetskamrater tycker att vi är goda företrädare för Byggnads 
medlemmar och därför förtjänar att vara ombud på förbundets kongress.
Visst finns det skillnad i åsikter och önskemål på oss kommunister och de som är 
socialdemokrater. Största skillnaden är att vi kommunister är starka motståndare 
till den eviga sammanblandningen mellan Byggnads och det socialdemokratiska 
partiet, speciellt förlamande blir det de gånger som landets styrs av en socialdemo-
kratisk regering. SKP:s grundläggande uppfattning är att Byggnads är till för, och 
har bara en uppgift, det är att alltid se till byggnads medlemmars bästa oavsett vad 
det socialdemokratiska partiet tycker eller önskar. Kopplingen till statsapparaten är 
för förbundets medlemmar förlamande.
Det absolut värsta exemplet på detta är det sk Industriavtalet som vi genom kopp-
lingen till det socialdemokratiska partiet tvingas att följa. Industriavtalet innebär att 
det inte är Byggnads förhandlare som bestämmer vilket löneutrymme som finns 
inför varje avtalsrörelse, det bestämmer kusinerna Wallenberg då avtalet stipulerar 
att industrins konkurrenskraft inte får äventyras.
Ni som på olika sätt kommer att följa kongressens arbete kommer att ganska snart 
se att det finns många och tydliga skillnader på ideologiska uppfattningar.
I detta nummer av Byggkommunisten har vi valt att lite kortfattat redogöra för de 
frågor vi tycker är viktiga och vilka frågor vi kommer att trycka lite extra på.
Redaktionen för Byggkommunisten har valt att presentera ett litet axplock av frågor 
som vi tycker är extra viktiga. Vi kan inte publicera allt, då skulle vi behöva skriva 
en bok och det har vi varken tid eller råd med. Vi som skriver är precis som Ni alla 
andra på dagarna fullt upptagna med att bygga hus, broar, kraftverk med mera. Vi 
står alla i produktionen, vi kan inte som sossarna beställa Byggkommunisten för 
stora pengar av ett produktionsbolag. Skall vi få något gjort får vi göra det själva 
på fritiden.
Håll till godo och redaktionen önskar en trevlig läsning och kom gärna med syn-
punkter till redaktionen. Se kontaktrutan på baksidan.
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Rör inte strejkrätten!
Bakgrunden till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson förslag och utredningsdi-
rektiv är den arbetsmarknadskonflikt som nu råder i Göteborgs hamn. Göteborgs 
hamnbolag, under den förre socialdemokratiske infrastrukturministern (1996 – 
2006) Ulrica Messings ledning, har gjort gemensam sak med det privata bolaget 
APM terminals. De har gemensamt beslutat sig för att en gång för alla knäcka 
Svenska Hamnarbetareförbundet.
Strategin är att vägra Hamnarbetareförbundet att representera sina medlemmar i 
Göteborgs hamn samt att hamnbolaget vägrar att ingå ett kollektivavtal med Hamn-
arbetareförbundet utan att i stället teckna ett avtal med Svenska Transportarbeta-
reförbundet. När då Svenska Hamnarbetareförbundet svarat på bolagets förhand-
lingsvägran helt i enlighet med de arbetsmarknadspolitiska lagar som just nu råder 
på den svenska arbetsmarknaden har hamnbolaget och APM Terminals vänt sig till 
Sveriges regering med en hemställan om lagändring. En hemställan som arbets-
marknadsminister Ylva Johansson har hörsammat och därför tillsatt en utredning 
som skall vara klar senast den 31 maj 2018.
Enligt Göteborgs hamnbolag och APM Terminals skall det i lag bli förbjudet att vidta 
fackliga stridsåtgärder där det redan finns ett kollektivavtal.
För att förstå allvaret i denna utredning skall man veta att det på svensk arbets-
marknad är mycket vanligt att företag tecknar flera kollektivavtal. Detta beror på att 
de svenska fackföreningarna är uppbyggda som yrkesförbund. Ett byggföretag har 
vanligtvis ett flertal avtal. Ett avtal för städpersonalen, ett för elektrikerna, ett för 
maskinförarna, ett för glasmästarna, ett för VVS-personalen, ett för byggnadsarbe-
tarna o.s.v.  Samma sak gäller industrin.
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson öppnar nu upp med en lagändring där 
de fackliga organisationerna i lag förbjuds att vidta stridsåtgärder mot arbetskö-
pare som förhandlingsvägrar. Det i sin tur betyder att en arbetsköpare erbjuds att 
teckna det kollektivavtal som för stunden är billigast. I praktiken innebär det att ett 
byggföretag kan teckna ett avtal med Fastighets och därmed enligt lagen vägra 
att förhandla med Byggnads. Ledningen för Akademiska sjukhuset i Uppsala kan 
enligt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson teckna ett avtal med Kommunal för 
att sedan förhandlingsvägra gentemot Vårdförbundet och Läkarförbundet.
Byggnads kommunistiska medlemmar ser mycket allvarligt på den uppkomna si-
tuationen och vill därmed å det allvarligaste uppmana Sveriges riksdag att omedel-
bart stoppa utredningen som på ett mycket allvarligt sätt hotar att helt slå sönder 
den svenska arbetsmarknaden med mycket allvarliga konsekvenser.
Vi vill också ta tillfället i akt att uttrycka vår orubbliga solidaritet med Sveriges hamn-
arbetare och deras rättmätiga kamp för deras medlemmar!
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Rör inte pensionsåldern!
1976 beslutade Sveriges riksdag att fastställa den allmänna pensionsåldern till 65 
år.

År 2017, 41 år senare med en närmast gigantisk produktivitets ökning har Sveriges 
nuvarande socialdemokratiske regering beslutat att höja pensionsåldern från 65 år 
till 67 år.
Detta innebär:
Att familjen Wallenberg och andra svenska kapitalister bättre skall kunna konkur-
rera på den internationella marknaden och därför höjer man nu den allmänna pen-
sionsåldern från 65 år till 67 år.
Det innebär också att den s.k. ”rödgröna” regeringen ytterligare genom att stjäla 
arbetarnas uteblivna inkomster och skänka dessa pengar till börsen ökar på den 
enorma utsugning som nu sker av lönearbetarna.
Vi har de senaste decennierna sett en enorm tillväxt och produktivitetsökning. Stöl-
den av det mervärde som lönearbetarna producerat har därmed ökat på ett när-
mast lavinartat sätt. 
Samtidigt som detta sker så har arbetsköparna skapat en reservarmé av 100 000 
tals arbetslösa i syfte att vara lönenedpressande. Byggnads kommunistiska med-
lemmar protesterar å det skarpaste mot det faktum att samtidigt som arbetsköpar-
na och deras lakejer kräver höjd pensionsålder så förnekas 100 000 tals människor 
inträde på arbetsmarknaden.

Vi vill därför uppmana Byggnads kongress:
Att kräva sänkt pensionsålder!
Att kräva sänkt veckoarbetstid!
Att kräva makt över det producerade mervärdet!

Annons:
Har du svårt att gå? Problem att 
transportera verktygen på 
arbetsplatsen? Börjar du komma 
upp i åldern? Inga problem – jobba 
kvar!
Kör rullatorn med tillhörande 
verktygskorg!
Kan beställas av Regeringen, 
Svenskt Näringsliv eller 
närmaste BI kontor. 
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Viktiga motioner
Två av de motioner som kommunisterna i Byggnads 
kommer ta strid för på kongressen.

Kortare arbetstid
Område: Arbetstidsfrågor
Motivering
Det är nu mer än 40 år sedan vi fick en generell arbetstidsförkortning. Under dessa 
40 år har produktivitetsutvecklingen ökat lavinartat. Det innebär att byggnadsar-
betarnas del av det producerade mervärdet minskat i samma takt. Med andra och 
mer förenklade ord innebär det att den obetalda delen av arbetsdagen har ökat. 
Med stöd av dessa fakta föreslår undertecknad att Byggnads kongress beslutar...
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta:
att intensifiera striden för 6 timmars arbetsdag

Internationella kontakter
Område: Fackligt arbete i Europa och övriga världen
Motivering
Att arbetarrörelsen är internationell och helt beroende av varandra är ett faktum vi 
lärde oss redan 1848 på den internationella socialdemokratiska kongressen i Paris 
där Karl Marx och Fredrich Engels författade det första partiprogrammet mer känt 
som det Kommunistiska manifestet som avslutades med orden "Proletärer i alla 
länder förenen eder".
Vårt förbund, det svenska byggnadsarbetareförbundet har alltid slagit vakt om den 
internationella solidariteten och samhörigheten. Inte minst vår nuvarande ordfö-
rande Johan Lindholm har visat att det inte bara är tomma ord utan också praktisk 
handling.
Ett i sammanhanget sorgligt faktum är att den internationella fackliga rörelsen är 
splittrad i två internationaler. Vi tillhör ITUC. Den andra och första internationalen 
grundat 1945 heter WFTU, World federation of trade union. WFTU har 92 miljoner 
medlemmar. Som det nu är låtsas man från Sverige som att WFTU inte finns. Det 
kan ibland få lite tragikomiska konsekvenser. Ett sådant exempel kan vara att när 
WFTU i Indien arrangerade världens största generalstrejk där 200 miljoner arbe-
tare lade ner arbetet så låtsades man i Sverige som att detta inte hänt. Var och en 
inser vid närmare eftertanke att så kan vi inte ha det.
Med stöd av ovanstående föreslår undertecknad...
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta:
att Byggnads upprättar vänskapliga kontakter med WFTU
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Demonstration i Stockholm

Den 10 mars arrangerade SEKO klubb 111, en demonstration i Stockholm mot höjd 
pensionsålder och inskränkningar i strejkrätten.

Klubbens ordförande, Jannis Konstantis var en av talarna, han sa bland annat:

” Vi har de senaste decennierna sett en enorm tillväxt- och produktivitetsökning. 
Var är de pengarna? Vi har i Sverige hundratusentals arbetslösa. Varför ska de 
med jobb arbeta längre och de utan jobb inte arbeta alls? De har inga problem med 
att bevilja sig själva månatliga pensioner som vida överstiger det arbetande folkets 
årslöner, men oss tvingar de jobba allt mer för allt mindre.
Vi måste kräva istället sänkt pensionsålder och sänkt arbetstid. Vi vägrar att stå 
med mössan i handen och tysta se på medan de tvingar oss jobba tills vi stupar, för 
att sen lägga pengarna på hög i skatteparadis. Det finns resurser så det räcker och 
blir över – det enda problemet är att de är i fel händer.
Det enda sättet att på lång sikt garantera folk en bra ålderdom och ett bra yrkesliv 
är när makten utgår från det arbetande folket och där ekonomin är planerad för att 
gynna alla.”
Från Byggkommunistens sida gläds vi åt att det finns fackklubbar som står upp och 
protesterar mot försämringarna, oavsett vilken kulör regeringen påstår sig ha!



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:  0706-675852

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

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


