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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 arbetarrörelsen. 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

Kasta inte bort
din röst

- stärk kommunisterna
Partierna i riksdagen har olika färger,
retoriken kan skilja sig åt och några kal�lar sig vänster och några höger – men
politiken är densamma. De rika ska bli
rikare och det är det arbetande folket
som ska slita allt hårdare för det. Samtidigt skär man ner på skolor och vård
och för omväxlings skull på kollektivtrafiken eller höjer pensionsåldern med
några år. I kör ropar de att det inte finns
några pengar och därför måste vi finna
oss i längre vårdköer, sämre skolresultat
och ett allt stressigare arbetsliv, samtidigt som hundratusentals befinner sig i
arbetslöshet.
De ljuger dock för oss. Pengarna finns.
Det finns mer pengar än det någonsin
har funnits. Att de rika blir rikare, på bekostnad av oss alla, visar att kapitalismen är ett system ovärdigt den moderna
människan.
Inget av partierna erbjuder en verklig
förändring, att därför rösta på något av
riksdagens partier i hopp om att saker
ska bli bättre är att kasta bort sin röst.I
valet finns ett alternativ:
SKP ställer upp i riksdagsvalet samt i
flera kommun- och landstingsval. En
röst på SKP är ett ställningstagande
mot allt elände som kapitalismen skapar
och för den potential som finns i socialismen. Den är inte bortkastad, eftersom
den bidrar till att stärka kommunisterna,
att stärka det enda parti som står på folkets sida. Kasta därför inte bort din röst i
valet, stärk istället SKP!
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Låt din röst göra skillnad
- välj kommunisterna

Det som kapitalismen har att ge oss har den redan gett – varje dag växer gapet
mellan vad vi har nu och vad vi skulle kunna ha under socialismen.
Det kapitalismen har gett har den gett oss för att folket kämpat för det; för att kommunisterna genom historien satt socialismen på dagordningen och visat kapitalisterna att de förtryckta inte behöver dem, för att vi kan skapa en värld där vi själva
sköter om vårt samhälle.
De val som man ger oss är en illusion. Från vänster till höger tävlar partierna om
att tillgodose kapitalisternas krav. Betyder det att vi ställer oss bredvid och dömer
ut alla de förändringar och reformer som skulle kunna genomföras för att lätta på
trycket för arbetarklassen? Absolut inte – vi kämpar för att förbättra folkets situation
idag, men vi är medvetna om att alla reformer är tillfälliga och att de därför också
hela tiden måste syfta framåt, mot socialismen.
En röst på SKP är en röst mot den ökade pressen vi känner i våra liv, på våra arbetsplatser, i våra hem och i våra städer. Det är en röst mot kapitalismen som varje
dag skickar hundratusentals människor i döden för profitens skull.
En röst på Sveriges Kommunistiska Parti är en röst på ett parti som inte har några
andra intressen än arbetarklassens. Det är en röst för ett alternativ till kapitalismen,
till förtryck, exploatering, krig och elände. Det är en röst för människans fria utveckling, för socialism.
Det räcker dock inte att rösta. Vi kan aldrig välja bort kapitalismen. Det enda verkliga valet man kan göra är att välja att bygga upp folkets styrka, att bygga upp
arbetarklassens och folkens egna organisationer, att genom handling och aktivitet
göra kapitalismen till historia. Att välja bort kapitalismen är att kämpa med kommunisterna; det är att kämpa med SKP!

Läs SKPs valmanifest
www.skp.se/val2018
Byggnadsarbetare på SKP:s riksdagslista:
Nr 3, Lars Lundberg, Gävle, Nr 5, Håkan Jönsson, Malmö
Nr 18, Victor Diaz de Filippi, Malmö, Nr 26, Jean Westling, Huddinge
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Val 2018 - utdrag från SKPs politik A-Ö
Arbetstidsförkortning

Tänk dig ett företag, vilket som helst. Det spelar ingen roll om det producerar varor
eller tjänster. När företaget betalat löner och andra kostnader som har med arbetsplatsen att göra, återstår det en viss summa pengar. Dessa pengar kallas för
mervärde. Det är ett resultat av de anställdas arbete – någon annanstans ifrån kan
inte pengarna komma.
Den som kontrollerar mervärdet är också den som kontrollerar samhället. I Sverige
kontrolleras den största delen av mervärdet av familjen Wallenberg och femton andra familjer. Det innebär att mervärdet som produceras på de svenska arbetsplatserna hamnar i fickorna på dessa kapitalister. De har ingen som helst delaktighet i
produktionen av mervärdet, men mervärdet hamnar ändå hos dem.
Kravet på sex timmars arbetsdag är inget annat än ett sätt att återta en mycket liten
del av det producerade mervärdet som dagligen tas från det arbetande folket. Utöver det ger sex timmars arbetsdag bland annat mer fritid och en lugnare tillvaro. Vi
är absoluta motståndare till att folket ska köpa sig till sex timmars arbetsdag genom
lönesänkning eller att kravet uppnås genom andra eftergifter från arbetarnas sida.

Bostadspolitik

I nästan alla svenska kommuner uppger man att det saknas bostäder. Värst är
situationen i storstäderna som varje år redovisar dramatiska siffror när det gäller
bostadsbristen. Grundorsaken till bostadsbristen är enkel att förstå: det byggs helt
enkelt får få bostäder. Om vi inte hade bott i ett kapitalistiskt samhälle, så hade
problemet varit lätt att åtgärda. Då hade vi helt enkelt satt igång gigantiska bostadsbyggnads-program och bygga bort bostadsbristen med billiga och bra bostäder.
I dagens Sverige ser det dock inte ut på det sättet. De stora byggföretagen är intimt
sammanflätade med de svenska storbankerna och båda två tjänar på att upprätthålla bostadsbristen. Genom den kan de hålla uppe priserna och därmed tvingar
de även vanliga människor att ta miljoner i lån. Av bankernas årliga vinst på över
100 miljarder kronor är en mycket stor del kommen från just bostadslånen.
Sveriges Kommunistiska Parti kämpar för att alla ska kunna bo tryggt, i en fräsch
och fin lägenhet med låg hyra, som bara är en bråkdel av dagens hyror. Vi kämpar
för omfattande nybyggnationer så att ingen ska stå utan bostad och så att ungdomar inte tvingas bo kvar hemma eftersom det saknas bostäder att flytta till. Allt
detta finns det gott om pengar för: de finns i de hundratals miljarder kronor som
storkapitalet hittills tjänat på bostadsbristen och utpressningen av folket.
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Byggnads kongress:
Nu är det nog – vi går åt vänster
Den nyligen avslutade byggkongressen i Göteborg tog några rejäla kliv åt vänster,
i vissa frågor var kongressen tvingade att köra över förbundsstyrelsens förslag till
en mer menlös och gentemot regering och arbetsköpare mer anpasslig hållning.
Riktpunkt kan redovisa de mer viktiga och principiella kongressfrågor som väckte
den största debatten.
Bemanningsföretagen
Frågan om bemanningsföretagens vara eller icke vara väckte stor debatt. Bakgrunden var att det fanns två motioner som krävde att bemanningsföretagen ska förbjudas då deras enda uppgift är att förstöra arbetsmarknaden. Förbundsstyrelsen
yrkade avslag på motionen med hänvisning till att Byggnads har 1 500 medlemmar som arbetar i olika bemanningsföretag. Vidare hävdade förbundsstyrelsen att
problemen med bemanningsföretagen skall lösas genom bättre och hårdare avtal.
Lars Lundberg, ombud från Gävle, replikerade genast förbundsstyrelsens fega utlåtande med att först berätta för kongressen att när bemanningsföretagen förbjöds
1932 så var det med massakern i Ådalen 1931 i färskt minne som kommunisterna
och socialdemokraterna kom överens om att förbjuda bemanningsföretagen. Lars
Lundberg hävdade vidare att för våra 1 500 medlemmar som nu jobbar i bemanningsföretagen så ska de fortsätta att göra det de gör i dag det vill säga jobba på
våra byggarbetsplatser med den enda skillnaden att de ska vara anställda av byggföretagen där de nu jobbar och ingå som en naturlig del i vår fackliga gemenskap.
Lars Lundberg avslutade sitt inlägg med att konstatera att bemanningsföretagen
är ett otyg som inte behövs och yrkade därmed avslag på förbundsstyrelsens fega
förslag och bifall till förbudsmotionen från Skåne och Göteborg.
Kongressen måste avgöra frågan genom rösträkning och den utföll så att förbundsstyrelsens fega avslagsyrkande samlade 53 röster och förbudsmotionen 95.
Efter rösträkningen och beslutet att förbjuda bemanningsföretagen utspelade sig
följande ordväxling.
Roger Johansson, chef för Byggnads avtalsenhet, begärde då ordet och sade följande i talarstolen:
– Lars Lundberg jag älskar dig och vill därför kyssa din flint.
Lars Lundberg svarade då med att konstatera att nu får vi lugna ned oss en smula.
6 timmars arbetsdag
Kongressen hade ett tiotal motioner som alla krävde 6 timmars arbetsdag med
bibehållen lön.
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Lars Lundberg i talarstolen.
Förbundsstyrelsen yrkade avslag på dessa motioner och hävdade svårigheten
med att inför 6 timmars arbetsdag då föregående LO-kongress avvisat tanken på
6 timmars arbetsdag.
Lars Lundberg, ombud från Gävle, begärde då ordet och framförde följande ord till
kongressen:
– Att begära 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön handlar om betydligt mer än
önskan till mer fritid. För att förstå vad det handlar om måste vi gå tillbaka till Karl
Marx och våra rötter. Det handlar om kapitalets organiska sammansättning och
där skall vi titta extra noga på det som Karl Marx kallar mervärde. Vi skall veta att
arbetarrörelsens slutgiltiga målsättning är att ta hel och full kontroll över mervärdet
och det beror på att den som har makten över mervärdet har också makten över
samhället.
Lars Lundberg fortsatte med att konstatera att även om det gör ont i hjärtat för en
del kongressombud så har inte Stefan Löven den makten.
– Den makten har kusinerna.
Därefter med en inte avslutad plädering måste Lars Lundberg avsluta sitt anförande då debatt inläggen var tidsbegränsade till 3 minuter.
Håkan Jönsson, ombud från Malmö, tog då vid där Lars Lundberg slutade med att
konstatera att det är dags att vi kräver en större del av det mervärde vi skapar och
yrkade därmed bifall till motionerna om 6 timmars arbetsdag.
Frågan gick återigen till sluten omröstning och slutade med att förbundsstyrelsens
avslagsyrkande samlade 71 röster mot 79 röster för att kräva 6 timmars arbete med
bibehållen lön.
Internationellt arbete
Kongressen hade att ta ställning till en motion från Gävle som krävde att Byggnads
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ska uppta vänskapliga kontakter med Fackliga världsfederationen (FVF). Den motionen avslog kongressen med hänvisning till att Byggnads redan har vänskapliga
relationer till FVF och dess medlemsförbund. Kongressen mening var också att det
är mycket olyckligt att den världsfackliga rörelsen är uppdelad i två federationer och
förhoppningen är att dessa på sikt ska enas till en världsfacklig federation.
Språket är en klassfråga
Småland-Blekinge hade till kongressen skrivit en motion med rubriken: ”Vårt arbete
är något vi säljer, inte en gåva”
I motionen krävde man att språkbruket inom Byggnads i tal och skrift ska förändras
så att man i framtiden kallar företagen för vad de är, nämligen Arbetsköpare.
Kongressen avslog tyvärr motionen med hänvisning till att man måste använda sig
av ett språkbruk som alla förstår.
Provanställning
Byggnads Mellersta Norrland hade en motion som krävde att den nu gällande 6
månadens provanställning måste upphöra då den är en stor maktfråga för företagen då de då under provanställningstiden utan att behöva motivera kan säga upp
arbetare. Detta har vid ett flertal tillfällen använts av företagen för att bli av med
fackligt aktiva byggnadsarbetare som har stått upp för sina fackliga rättigheter.
Dessvärre blev motionen avslagen motiveringen att avtalet för provanställning ska
göras om för att förhindra företagens godtycke.
Pensionsåldern
Småland-Blekinge hade också lämnat in en motion under rubriken ”Rättvis pension”.
Motionen krävde en sänkt pensionsålder samt en pension som går att leva på.
Motionen blev av kongressen bifallen.
Semester
Örebro-Värmland hade i en motion till kongressen krävt att Byggnads måste arbeta
för att införa 6 veckors semester vilket också blev kongressens beslut.
Rent allmänt kan man summera kongressen som en samling där diskussionerna
står högt i tak och är mycket livliga. SKP visade också i praktiken att man är en
omistlig del av den svenska arbetarrörelsen. Att Lars Lundberg som i och med den
här kongressen deltog på sin 11:e förbundskongress i Byggnads är något som i sig
borde vara något av ett svenskt kongressrekord spelade som vanligt i dessa sammanhang en huvudroll i kongressarbetet. Inget kongressombud blir bemött med
sådana ovationer och applådåskor som Lars Lundberg.
Att kongressen tog några rejäla kliv åt vänster är ett resultat av de kommunistiska
byggnadsarbetarna och det förtroende som de åtnjuter.
Artiklen hämtat från Riktpunkt (SKPs tidning)
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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: 0706-675852

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!

