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Leder

Hva har normal- 
arbeidsdagen blitt?

Hva er en normalarbeidsdag? Lovverket sier  
8 timer, overenskomsten sier 7,5.

Men hvordan står det til med normalarbeids-
dagen ute i byggebransjen?

Jeg gikk en tur i nabolaget en lørdag der jeg bor. 
Der bygges det mye, og på 4 av 5 plasser var det 
full aktivitet. Og i hverdager er det ikke unormalt 
å se byggeplasser åpne fra kl 7 om morgenen til 
7-8 på kvelden.

Mye har skjedd i bransjen vår de siste tiåra, og 
arbeidstida er intet unntak. Såkalt gjennom-
snittsberegning av arbeidstid har blitt mer og 
mer utbredt. Det er klart at muligheten til å jobbe 
lenger, for så å kunne ha en lengre friperiode 
hjemme med familie er en god ting, men, det er  
et stort, men. Og det går på hvordan gjennom-
snittsberegning blir brukt. For i store deler av 
arbeidslivet der gjennomsnittsberegning av 
arbeidstida blir brukt, er det arbeidsgiveren som 
har full fleksibilitet.

Gjennomsnittsberegningen sier at man kan 
jobbe lenger noen uker, så lenge man i gjennom-
snitt over 8 uker ikke jobber lenger uker enn det 
loven eller tariffavtalen bestemmer. La oss si at 
arbeidsgiver har en avtale med en ansatt om 
gjennomsnittsberegning. Så jobber man 48 timer 
første uke. Neste uke blir det stans på prosjektet 
man jobber på en dag. Så man har ikke jobb en 

dag. Da kan arbeidsgiver si at siden man jobber 
på gjennomsnittsberegning, så trenger ikke 
arbeidsgiver å betale den dagen, for man jobbet 
jo den inn forrige uke. Gjennomsnittsberegning 
blir altså en måte for arbeidsgiver å slippe og 
betale for uproduktiv tid.

Gjennomsnittsberegningen kan også bli brukt 
til å slippe unna overtidsbetaling. Og dette skjer. 
For det er liten, eller ingen kontroll på om en 
arbeidstaker jobber utover de rammene loven gir.

I en bransje med så forskjellige sosiale forhold hos 
arbeidstakerne er det et gode at man kan tilpasse 
arbeidstida, men da må det skje på en måte som 
gir arbeidstakere fleksibilitet, og mulighet til å 
jobbe inn for å f.eks. være lenger hjemme med 
familie. Samtidig bør terskelen for å jobbe utover 
ordinær arbeidstid være høy.

7.5 timers arbeidsdag bør og skal være hoved-
regelen i bransjen. Dersom man skal gå til gjen-
nomsnittsberegning må man ta en diskusjon på 
hvordan den skal foregå, og hva som skal til for 
at man kan jobbe en slik ordning. En arbeids-
plan som beskriver arbeidstidens plassering ned  
til timer pr. dag, og enda viktigere, som beskriver 
når friperioden skal være må være en forutset-
ning for å jobbe på gjennomsnittsberegning.

Det bør også være en diskusjon om hva som 
kvalifiserer til å kunne bruke ordningen.

Bør det være sosiale forhold? Er det kun tillits-
valgte i en fagforening med innstillingsrett 
(fagforening med over 10 000 medlemmer) som 
skal kunne lage slike avtaler?

Uansett kan det ikke være slik det er nå. At 
arbeidsgivere får fleksibilitet, og et konkurranse-
fortrinn over andre bedrifter som ikke utnytter 
ordningen slik. Og at arbeidstakere taper overtid, 
og blir pressa til å jobbe lenger enn det som  
er ønskelig, og helsemessig sikkert.

Av Alexander  
Hopland-Wøien
Tømrer og byggfag-
forenigen fellesforbundet 
avd. 601

Grunnbeløpet i folketrygda 
øker fra 101 351 kroner til 106 
399 kroner fra 1. mai 2021. Det 
er en økning på 5 048 kroner, 
som tilsvarer 4,58 prosent.  
Leder av Pensjonistforbundet 
er fornøyd med oppgjøret.  
-Endelig et godt trygdeopp-
gjør, sier han og fortsetter: 
Dermed var flere år med tap 
av kjøpekraft for landets  
pensjonister en saga blott.

Årets trygdeoppgjør vil gi en 
gjennomsnittspensjonist med 
ca. 250 000 i årspensjon rundt 
1000 kroner mer i måneden  
fra mai.

Kilder: regjeringen.no,  
pensjonistforbundet.no

Vi tar gjerne i mot innlegg. Stoff må være 
undertegnet med navn, og artikkelen 
bør ikke være lenger enn en A4 side. 
(maskinskrevet). Vi tillater oss å rette opp 
skrivefeil før stoffet trykkes.

Redaksjonen: Petter Vellesen, 
Ken Gordon Solfjeld, Magne Glimdal, 
Joachim Espe og Helge Breistein.
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Forsidebilde: 
Bygningsarbeidernes Fagforenings nye 
fane fikk en ilddåp under demonstra-
sjonen mot bombingen av Gaza.  
Foto: Boye Ullmann

Fellesforbundet Avdeling 1 Oslo 
Akershus
Nannestadgata 2b, 2000 Lillestrøm
Telefon: 23 06 18 90, Telefaks: 23 06 18 91
E-post: avd001@fellesforbundet.org
hjemmeside: 
www.fellesforbundet.no/avd001
Kontortid: 08.00-15.30, sommertid 
kl. 08.00-15.00
Leder: Magne Glimdal 

Fellesforbundet avdeling 601 
Tømrer og Byggfagforeningen
Østre Aker vei 24, 0581 Oslo
Telefon: 22 99 28 70, Telefaks: 22 99 28 71
E-post: post@byggfag.org
http://www.byggfag.org
Kontortid: M-T: 0800-1530, F: til 1330
Leder: Alexander Hopland-Wøien

Fellesforbundet avd 600  
Bygningsarbeidernes fagforening
Møllergata 24, 0179 Oslo
Telefon: 22994740
e-post: post@bygnngsarbeider.no
Hjemmeside: www.bygningsarbeider.no
Kontortid: Mandag-fredag 8.00-15.30 
Leder: Joachim Espe

Fellesforbundet avd 600 
Bygningsarbeidernes fagforening
Fra midten av august 2020 vil 
avdelingene 603 og 605 være slått 
sammen under dette navnet. Inntil 
videre kan den gamle kontakt-
informasjonen brukes.

KONTAKTINFORMASJON:

fra 1. mai 2021

Regulering av 
grunnbeløpet  
i folketrygden
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Hva er det første folk flest tenker på når vi snakker 
om en fagforening? Jeg for min del tror mange 
umiddelbart vil tenke ordet «fane». Det er mange 
organisasjoner som har sine egne faner – musik-
korps, idrettslag, skoleklasser – men i Norge har 
fagforeningene en så sterk og stolt fanetradisjon at 
forbindelsen og budskapet kommer umiddelbart.

Vi forbinder fanene med fellesskap, vi samler 
oss bak fanene, fana går foran. Fana er dét som 
samler oss, symbolet på at vi er en forening, en 
sammenslutning, en organisasjon. Fana er større 
enn hvert enkelt medlem. Den er like stor som 
hele foreningen til sammen. «For det er det store, 
og det er det glupe», som Per Sivle sa, «at merket 
det stend, om mannen han stupe!»

Og så forbinder vi fanene med kamp. Vi har fane-
markeringer og faneborger, vi bærer fanene når 
vi streiker for tariffavtale eller høyere lønn, eller 
når vi viser solidaritet med andre som gjør det 
samme. Og fanene har gått først i den politiske 
kampen, i 1. maitogene selvsagt, men også i 
demonstrasjoner for stemmerett og likestilling, 
eller mot rasisme og fremmedhat.

Fanene er festdrakta vår. Fagforeningene pynter 
seg alltid med fanene sine når det er fest eller noe 
å markere. 1. mai har vi nevnt, men vi tar selv-
sagt fram fana når vi skal hedre jubilantene våre 
for lang og tro tjeneste, eller når vi i gamle dager 
inviterte ungene på juletrefest. Det er derfor de 
er så vakre, og det er derfor det er lagt ned så 
mye omtanke og kvalitet både i utformingen og i 
materialbruken.

Oldefaren min var rallar. Han var med å bygge 
Dovrebanen og å stifte fagforening. Noe av det 

En ny fagforening må selvsagt 
ha ny fane. Fellesforbundet avd 
600 Bygningsarbeidernes fag- 
forening valgte å bestille helt ny 
fane i høy kvalitet. Styret satte 
ned en fanekomite bestående av 
Børre Hagen, Joachim Espe og 
Petter Vellesen. Det ble utlyst 
en konkurranse mellom utvalgte 
kunstnere for at vi skulle være  
sikre på at fana ble i tråd med det  
vi ønsket. Magnus Tindberg 
gikk seirende ut av den konkur- 
ransen og er altså kunstneren bak  
mesterverket. Oslo Flaggfabrikk 
sto for den praktiske jobben.

Det var meningen at fana skulle 
“avdukes” på selveste 1. mai, 
men slik gikk det jo ikke, pan-
demien satte en stopper for det.  
I stedet ble det laget en video 
med en 1. mai-appell og en tale 
til ære for fana. Her er Petter 
Vellesens tale:

Bygningsarbeidernes  
fagforening har fått ny fane

første de gjorde i Rise Jernbanearbeiderforening, 
var å samle inn penger til en fane. «Den ville 
være god å samles om i forskjellige tilfeller som 
kunne treffe inn», som det står i referatet. Noe av 
det første vi gjorde når vi hadde bestemt oss for 
å samle våre to foreninger, var å bestemme at vi 
skulle ha en ny, felles fane. Først navnet, så fana.

Jernbanearbeidernes fane var ferdig til 1. mai 
1915. «Otte timers arbeidsdag» sto det på den. 
Den fana var malt, og maleren brukte seks dager 
på jobben. For den tida forlangte han det samme 
som han ville hatt i dagtid i akkorden. Det gikk 
med materialer for elleve koner og femogtjue øre. 
Vår fane er ferdig til 1. mai 2021. Vi røper ingen 
hemmelighet når vi sier at fanemaker Magnus 
gjerne ville at den også skulle males, men det ble 
til at den ble brodert. Prisene var vel litt høyere 
også …

Fanene har et budskap. De må si noe om hvem 
som eier dem og hva de står for. Det er på den 
måten de bærer fram en identitet. «Samhold gjør 
sterk», «Gjør din plikt – krev din rett» eller «Frihet, 
likhet, brorskap» kan vi lese på mange faner. 
Gode slagord med røtter både i arbeiderbeve-
gelsen og den franske revolusjon. Arbeiderne 
på Dovrebanen gikk under et motto om åtteti-
mersdagen, og dermed knytta de seg direkte til 
den internasjonale bevegelsen som kjempet for 
kortere arbeidstid.

På vår fane har vi valgt oss slagordet «Proletarer 
i alle land, foren dere». Vi syns det er et passende 
slagord for en forening hvor over halvparten 
av medlemmene er født i et annet land og i en 
bransje hvor det er så tydelig at kampen er felles 
på tvers av landegrensene.
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MEDLEMMER 
får 3,5 mill

Saken med Fagarbeideren as har tatt mye tid.  
I denne saken ble vi kontaktet av noen med- 
lemmer i november 2019 i forbindelse med at  
bedriften ikke hadde utbetalt lønn og at de man-
glet overtidsbetaling. Mange av de ansatte var 
ikke medlemmer fra før. I samarbeid med avd 
601, avd 2 i Norsk Arbeidsmandsforbund, LO 
og Fair Play Bygg Oslo innkalte vi de ansatte til 
møte i Møllergata i desember 2019. Vi ble enige 
om at vi tok saker for de som meldte seg inn på 
møtet i tillegg til de som var medlemmer fra 
før. Seks av sakene ble kjørt av LO i forhold til 
at de var vurdert som mulig menneskehandel, 
men den delen av saken ble seinere henlagt av 
politiet. Resten av sakene ble fordelt på Norsk 
Arbeidsmandsforbund og avdelingene 601, 603 
og 605, med avdeling 603 som saksbehandler 
for sakene. Totalt ble vi kontaktet av over 50  
ansatte som vi først regnet ut krav for i henhold til  
solidaransvar. Dette viste seg å være et spor 
vi ikke kunne gå videre med da bedriften gikk  
konkurs den 19.12.2019. Vi tilbød de ansatte hjelp 
med å sette opp krav og dokumentere disse til 
bostyrer og NAV lønnsgaranti. Vi hentet inn  
pensjonert saksbehandler Kjell Skjervø for å  
hjelpe oss med sakene. Vi bisto totalt 18 med-
lemmer med krav og hjalp også noen flere som 
sendte inn krav på egenhånd. Totalt er det nå  
betalt ut av NAV lønnsgaranti kr 2 789 270,- til 
våre medlemmer, i tillegg til kommer de 6 sakene 
LO tok, ca 900 000,- kr .

 Det er generelt lang saksbehandlingstid hos NAV 
lønnsgaranti. Den delen av kravet som dreier seg 
om feriepenger av allerede utbetalt lønn fra ar-
beidsgiver går som regel rimelig raskt og utbeta-
ling skjer 2-3 måneder etter at Bostyrer har sendt 
sin innstilling til NAV. Når det gjelder andre krav, 
som oftest dreier det seg om manglende utbeta-
ling av lønn og eventuell overtid samt lønn for 
1 måneds oppsigelsestid er saksbehandlingsti-
den hos NAV inntil 12 måneder, men det hender 

også at det tar lengre tid. I Fagarbeidersaken ble 
de 18 søknadene sendt fra oss til Bostyrer i perio-
den 27.01.20-06.02.20 og de første innstillingene 
fra Bostyrer sendt 13.02.20. Den første delen av  
kravet ble utbetalt mars/april 2020. Det reste-
rende kravet ble innstilt fra Bostyrer til NAV i  
perioden 08.05-05.08.20. De to første utbetalingene 
her kom 09.09.20, mens de resterende 16 kom i  
tidsrommet 14.05-21.05.2021. 

Tekst: Harald Braathen

Fagarbeideren AS

–VIKTIG å få presentert 
seg i brakka!

I februar 2020 kom det endelig tariffavtale på 
plass i KF Entreprenør. KF er en totalentreprenør 
og har tømrere og forskalingssnekkere på både 
nybygg og rehabiliteringsjobber. Bedriften ble 
startet i 2005 og har de senere årene vokst betrak-
telig. De har en stor andel offentlige oppdrag og 
Oslo kommune er en stor kunde i KF.

Umiddelbart etter tariffavtalen var undertegnet 
startet jobben med å få satt organisasjonen. Et 
klubbstyre måtte på plass, det samme måtte 
en plan for kursing i tillitsvalgtarbeid. Og i 

slutten av mars 2021 ble det avholdt årsmøte for 
medlemmene og et flunkende nytt klubbstyre 
ble valgt. Joakim Johannessen ble valgt til klub-
bleder og Tomasz Nebesio ble valgt til nestleder. 
Så fort koronarestriksjonene ga en åpning for det 
var planen å sette i gang et samarbeid mellom 
klubb og forening, og sammen drive oppsøkende 
virksomhet på byggeplassene deres – med mål 
om økt organisasjonsgrad. Dette viste seg jo å 
ta langt lenger tid enn de fleste regnet med, så 
ordinær oppsøkende byggeplassvirksomhet har 
ikke vært mulig fra foreningens side. I skrivende 

Tekst og Foto: Bård Hamborg Bjerkeli

Intervju med Klubben i KF Entreprenør:

Foto: 1000-sedler (Norges Bank)

stund er dette fortsatt ikke mulig. Men klubbleder 
og forening har hele veien hatt løpende kontakt, 
så helt stille har det ikke stått under korona.

Joakim og Tomasz har tatt fatt på Felles- 
forbundet sin tillitsvalgtskolering og er langt inn i 
kursrekka i serien ̀ Faglig Tillitsvalgt̀ .  Så når det nå 
forhåpentligvis vil åpne forsiktig utover sommeren 
er planene klare til å tas tak i, og vi gleder oss til å 
ta noen runder med byggeplassbesøk på KF sine 
plasser. Vi har tatt en prat med Joakim og Tomasz for  
å høre hva de tenker rundt videre klubbarbeid  



BYGNINGSARBEIDEREN 2-2021 5

Joakim Johannessen (tv) og Tomasz Nebesio utgjør 
det nye klubbstyret i KF Entreprenør.

og målsettinger om økt organisasjonsgrad.

Nå er det vel omtrent 1,5 år siden tariffavta-
len ble undertegnet mellom KF Entreprenør 
og Fellesforbundet. Opplever dere ansatte og 
tillitsvalgte noen endringer i arbeidstilværel-
sen? 

Vi får jo nå en mye bedre oversikt over innleie 
og eventuelt bortsatt arbeid ettersom bedriften 
nå må kalle oss inn til drøftinger når de mener 
innleie er nødvendig. Dette blir jo protokollført 
samt at vi får anledning til å møte de innleide.  
Nå under koronarestriksjonene har ikke akkurat 
det å reise rundt på nye byggeplasser og treffe 
potensielle nye medlemmer vært så lett. Men  
dette håper vi endrer seg utover høsten. Vi har 
også fått satt månedlige drøftelsesmøter (§9-3) 
i et årshjul. Selv om vi riktignok ikke kjører de 
månedlig, men kvartalsvis, føler vi at vi er på et 
riktig spor. For oss ble det en forskjell før og etter 
tariffavtale i forhold til permisjon etter fødsel, nå 
får vi 14 dager permisjon med lønn. Det har mye 
å si i en etableringsfase! 

Hvordan er forhandlingsklimaet med led- 
elsen etter to lokale forhandlinger?

Når det gjelder lokale forhandlinger og for-
hand-lingsklima opplever vi ledelsen i KF som  
ryddige. Lokale forhandlinger i år ga oss et løft  
på fagarbeidersatsen og den er nå på 255,- OTP-
satsen hos oss ligger på 3,5%.

Hva tenker dere om et samarbeid med  
avdelingen for besøk på byggeplasser og å 
treffe kollegaer og informere om klubb og 

fagforeningen? Vi hadde jo planer om dette 
rett før koronarestriksjonene satte en stopper 
for de fleste treffpunkter i samfunnet.

Vi har dette på agendaen og håper dette kan skje 
i løpet av høsten, da i samarbeid med bedrift 
og forening. Det har jo vært utrolig vanskelig å 
komme i kontakt med nye, potensielle medlem-
mer når en ikke kan treffes fysisk. Telefon og  
videomøter har ikke fungert så veldig godt til det. 
Klubben i KF har en Facebook-profil som er oppe 
og går, men den har ikke generert masse akti-
vitet den heller. Det er fysiske treff og besøk som 
er viktig, da får en truffet og presentert seg og  
diskutert med kollegaer på en god måte i brakka. 
Da kan foreningen også stille og få presentert 
seg og informert om medlemskap og hva de kan  
bidra med for klubb og medlemmer.

KF Entreprenør har jo en nybyggavdeling og 
en rehabiliteringsavdeling, har det på noe 
tidspunkt vært et aktuelt tema og jobbe etter 
akkordtariffen?

Nei, det har ikke vært noe reelt tema. Oppfatter  
at ledelsen i utgangspunktet ikke er veldig inn-
stilt på det. Ute blant oss timelønte har det i liten 
grad vært et tema.

Hvordan opplever dere samarbeidet med  
Fellesforbundet, avdeling og klubb?

Kursene i serien Faglig Tillitsvalgt har vært  
veldig bra, og forening har også vært tilgjengelig. 
Men kunne ønsket oss noe tettere oppfølging på  
enkelte temaer i det daglige klubbarbeid, som 
blant annet protokollføring og møteinnkalling.

På tampen av samtalen presenterte vi det nyopp-
rettede BIF. Bygningsarbeidernes Fagforening og 
Tømrer og Byggfagforeningen har i samarbeid 
startet Bygningsarbeidernes IdrettsForening - 
BIF. BIF er tilknyttet Oslo Bedriftsidrettskrets 
(OBIK) og her er det mulig å søke om å få dekket 
utgifter til kontingent i diverse idrettsarrange-
menter under deltakelse for BIF. BIF deltar også 
i 10 på topp via OBIK, og inviterer i den forbindel-
se medlemmer til rusleturer i både by og mark. 
Det har vært tur langs Kyststien på Nesodden  
og vandring i Nydalen med innlagt stopp på ser-
veringssted for forfriskninger for de som ønsker. 
Slike rusleturer kan jo være et fremtidig treff-
punkt for medlemmer på tvers av bedrifter og et 
fint utgangspunkt for sosiale sammenkomster.
Kanskje dette kan bli et utgangspunkt for å 
knytte tettere bånd mellom håndverkere innad i  
KF Entreprenør. Det kan også være et godt  
utgangspunkt for å knytte bånd klubber  
imellom, samt mellom klubber og forening. 

Lokale forhandlinger i 
år ga oss et løft på fagar-
beidersatsen og den er 
nå på 255,- OTP- satsen 
hos oss ligger på 3,5%. 
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Politisk streik
– Hvorfor streiker vi igjen for  
å forby bemanningsbransjen?

Snart fire år etter vi samla 2000 bygningsarbei-
dere og støttespillere foran Stortinget for å kreve 
et forbud mot bemanningsbransjen, samles vi på 
ny til politisk streik! I mellomtiden har det blitt 
innført flere tiltak for å forsøke å sikre flere faste 
jobber og bedre ansettelsesvilkår for ansatte i 
bemanningsbransjen, men til tross for disse så 
har vi ikke klart å demme opp for lavlønnskon-
kurranse, løsarbeid og sosial dumping. Det er  
tydelig at bemanningsbransjen ikke lar seg regu-
lere, og det er nå på tide at politikerne tar et valg; 
skal vi ha et arbeidsliv som bygger på lavlønns-
konkurranse, usikre ansettelser og innleie, eller 
skal vi satse på faste ansettelser, fagutdanning, 
kompetanse og produktivitet? Vi mener dette er 
det viktigste spørsmålet politikerne som vil ha 
vår stemme til høsten, må svare på.

Historikk
• Siden 2000
Kampen om hvem som skal kunne drive arbeids-
formidling har vært en lang og grunnleggende 
kamp for både den norske og den internasjonale 
fagbevegelsen. Faktisk var det noe av det først 
Den internasjonale arbeiderorganisasjonen, ILO, 
tok tak i da den i ILO-konvensjon 2 fra 1919 gikk 
inn for “et system for gratis offentlig arbeidsfor-
midling under kontroll av myndighetene”. Og slik 
hadde vi det i Norge siden etableringen av Syssel- 
settingsloven i 1947 og fram til endringen av 
denne i 2000, som sørget for frislippet av beman-
ningsbransjen. Bakgrunnen for lovendringen i 
2000 var Blaalid-utvalgets innstilling som bygde 
på en liberalisering av arbeidsmarkedspolitik-
ken vår, i tråd med EUs konkurranseregler.

• Virkningene av bemanningsbransjens  
frislipp

Den virkelige effekten av frislippet av beman-
ningsbransjen så vi først da EUs indre marked 
ble utvidet med de nye østeuropeiske landene 
i 2004. Siden da har bemanningsbransjen vært 
den foretrukne måten arbeidsgivere i Norge har 
holdt seg meg billigere utenlandsk arbeidskraft,  
i stor grad pendlere på korttidsopphold. Konse-
kvensene for arbeidslivet vårt har vært dramatiske.

• Faste stillinger fortrenges
I perioden fra 2007 til 2017 halverte de største 
entreprenørene i byggebransjen sin egenbeman-
ning. Det som før hadde vært de store lokomotive-
ne satt igjen med små innskrumpne avdelinger 
av fagarbeidere. I samme periode har beman-
ningsbransjen økt sin omsetning med 8 ganger 
så mange timeverk. Bemanningsbransjen har 
ikke nøyd seg med å “ta toppene” som de liker 
å framstille det som, de fortrenger de jobbene 
som tidligere ble utført av fast ansatte, og tilbyr 
bedriftene å kjøpe arbeidskraft på timebasis til-
bake. Det er ikke noe annet enn outsourcing av 
arbeidskraften.

• Stillingsvern
Bemanningsbyråenes praktisering av “ikke lønn 
mellom oppdrag” etablerte et regime der ingen 
fikk oppsigelse, men kun beskjed om at det ikke 
var nye oppdrag. Gjennom å ha to arbeidsgivere, 
en som leder det daglig arbeidet og en som skal 
ha det formelle arbeidsgiveransvaret, så pulveri-
seres i realiteten arbeidsgiveransvaret. Til tross 
for endringene i Arbeidsmiljøloven vedtatt i 2018 
som skulle sikre en viss forutsigbarhet i anset-
telsene i byråene, så ble disse møtt med nye  
kontrakter med fiktivt lave stillingsprosenter, 
som skulle hindre at bemanningsbyråene fikk 
utvidede forpliktelser for de ansatte.

• Organisasjonsgrad
Med usikre ansettelser og stadig utskiftinger av 
arbeidsstokken, er det også vanskeligere å orga-
nisere sterke fagforeningsklubber i bedriftene. Av 
Bygningsarbeiderens fagforenings nesten 3000 yr-

Tekst: Joachim Espe
Foto: Brage Aronsen

kesaktive medlemmer er bare 1750 dekket av en ta-
riffavtale, og i hele byggebransjen i Oslo og Akers-
hus har organisasjonsgraden sunket til under 13%. 
Dette forskyver hele maktbalansen i arbeidslivet.

• Lønns- og arbeidsvilkår
Opparbeida lønns- og arbeidsvilkår som har vært 
kjempa fram gjennom tariffoppgjør på tariffopp-
gjør, og reform for reform har de siste 20 årene 
blitt satt til side. Ikke etter avtale eller direkte  
politiske vedtak, men gjennom tilrana etablert 
praksis. Arbeidstiden er et eksempel, et kjerne-
område for fagbevegelsen som nå er ute av  
kontroll. Normalarbeidsdagen er i ferd med å for-
svinne i byggebransjen ved at det er et enormt 
press på å jobbe både 10 og 12 timers dager,  
uten at dette er avtalt eller kompensert med over-
tidsbetaling. At pendlere som bor lenge borte fra  
familien ønsker å jobbe lengre dager er lett og  
forså, men i et uorganisert marked så skjer dette 
på arbeidsgiveres premisser, og skaper et press 
lengre dager og kortere byggetider for hele  
bransjen.

• Fagopplæring og rekruttering
Byggebransjen i Norge har vært kjennetegnet 
av dyktige og produktive fagarbeidere. Gjen-
nom selvstendige arbeidslag har problemløsning 
og ansvar for hele byggeprosessen ligget ute 
hos fagarbeiderne. Dette har gitt resultater som 
både høy produktivitet, relativt godt lønnsnivå 
og ikke minst fagopplæring og kompetanseo-
verføring i bedriftene. Ved å fjerne store deler av  
arbeidskraften fra bedriften som har fått job-
ben til utførelse, så forsvinner også bedriftenes  
incentiv til å investere i arbeidskraften, enten 
det er kompetanseheving, tilrettelegging eller 
videreutvikling. Fra 2000 til 2016 ser vi et drama-
tisk fall i byggebransjens produktivitet med 10%,  
i samme periode steg resten av fastlandsindus-
triens produktivitet med 30% (SSB). Dette er  
resultatet av å overlate komplekse byggeproses-
ser, fra akkordlag med erfaring og egeninteresse i 

Møt opp på  
politisk streik  
26.august 14.00  
utenfor Stortinget. 

Forby bemanningsbransjen! Husk å 
varsle din bedrift om at deres klubb 
tilslutter dere streiken. Etter fane- 
markeringen blir det et åpent medlems-
møte i Samfunnssalen (ved Sentrum 
Scene) kl 16, med paneldebatt med  
politikere fra Arbeiderpartiet, Senter- 
partiet, SV og Rødt, der vi vil utfordre 
dem på hva de vil gjøre med situasjonen 
om de får politisk flertall til høsten. Det 
vil bli servert mat og drikke, ta med 
arbeidskameratene dine og møt opp!



BYGNINGSARBEIDEREN 2-2021 7

Uttalelse fra 
Bygnings- 
arbeidernes 
fagforening 
sitt årsmøte 
21.april 2021:
Gjenreis den norske arbeids-
livsmodellen – nytt politisk 
flertall – ny politisk kurs!

Vi som jobber i byggebransjen har fått merke på 
kroppen mange av de store endringene som har 
skjedd i arbeidslivet vårt de siste årene;

lavlønnskonkurranse, sosial dumping, nedbyg-
ging av faste ansettelser, som erstattes av inn-
leie fra bemanningsbyråer eller bortsetting til 
under-entreprenører med helt andre lønns- og  
arbeidsvilkår.

I kjølvannet av dette har vi også opplevd en sterk 
økning i rein organisert kriminalitet.

Vi har sett en fallende organisasjonsgrad og 
våre medlemmers innflytelse over egen arbeids- 
hverdag og egne lønns- og arbeidsvilkår har blitt 
svekket.

Arbeidsgiverne har blitt mer offensive, og ofte 
mindre interessert i å forhandle med de tillits-
valgte. Vi opplever at enkelte bedrifter bruker 

Bygningsarbeidernes fagforening støtter 

en ny politisk kurs som vil:

mest mulig effektiv produksjon, til arbeidstakere 
som egentlig ikke har annen garanti for jobb enn 
den perioden de klarer å holde seg på byggeplas-
sen de måtte befinne seg, samt et nytt sjikt av 
“pekere” som skal administrere alle de innleide. 
Å drive fagopplæring i bedrift gjennom lærling-
ordningen, er vanskeligere og vanskeligere når 
bedriftene har så lav egenbemanning at de ikke 
klarer å opprettholde de stabile fagmiljøene over 
tid, som er helt nødvendig for å lære opp nye fag-
arbeidere.

• Hva har skjedd siden 2017
Blant annet som en følge av mobiliseringen i 
fagforeningene og de politiske streikene i 2017 
og 2018, så klarte vi å presse fra innstramminger 
i Arbeidsmiljøloven, selv under en blå-blå regje-
ring. Noe Erna Solberg oppsummerte som regje-
ringens største nederlag så langt, sommeren 2018. 
De nye reglene krevde at innleiebedriften måtte 
ha tariffavtale med fagforening med innstillings-
rett (dvs reell tariffavtale med f.eks Fellesfor-
bundet), og det måtte være avtale med tillitsvalgt 
(som tidligere). De ansatte i bemanningsbyråene 
skulle ha kontrakt med reell stillingsprosent og 
dersom de jobbet periodevis til ulike tider skulle 
de ha en arbeidsplan i kontraktene sine. Allerede 
før de nye reglene trådte i kraft 1.januar 2019, 
så vi nye kontrakter i bemanningsbyråene der 
de opprettet fiktivt lave stillingsprosenter, for å 
unndra seg det utvida arbeidsgiveransvaret som 
Stortinget forsøkte å pålegge bransjen. Disse 
omgåelsene var med på å legge grunnlaget for 
en kraftigere offensiv fra Fellesforbundet, som på 
sitt landsmøte oktober 2019 vedtok å jobbe for å 
avskaffe bemanningsbransjen i sin nåværende 
form.

Et annet krav fra oss i fagbevegelsen var at 
Arbeidstilsynet måtte få myndighet til å kontrol-
lere de nye innleiereglene og at brudd måtte 
straffes så det svei. Først sommeren 2020 fikk 
Arbeidstilsynet denne myndigheten, og gjen-
nomførte et pilotprosjekt i byggebransjen i Oslo, 
sommeren 2020.

• Hva skjedde da Arbeidstilsynet fikk myn-
dighet til å kontrollere innleiereglene?

Bygningsarbeidernes fagforening gjennomførte 
en kartlegging av tilsynets kontroller av innleie-
reglene, desember 2020, gjennom å gå igjennom 
tilsynene som var foretatt og ikke minst bedrif-
tenes svar på Arbeidstilsynets henvendelser.  
Tilsynene ser ut til å være en blanding av postale, 
uanmeldte og anmeldte tilsyn. Det er stort sett 
ikke tatt kontakt med innleide, i svært liten grad 
med tillitsvalgte.

Det er gjennomgående at arbeidsgiver bagatel-
liserer omfanget av innleie, selv om det er svært 
høyt. Bare i ett av disse tilfellene reagerer AT 
på dette. Arbeidsgiver argumenterer gjennom-
gående med at de egentlig ønsker tariffavtale, 
men at det er de ansatte som holder igjen. Det 
hersker tydeligvis også en del forvirring rundt 
tillitsvalgts-begrepet. Bedriftene har tillitsvalgte, 
men er ikke bundne av Hovedavtalen. Asker 
entreprenør bruker tillitsvalgt fra en annen del 
av konsernet i sine interne anliggender. Noen 
avtaler ser ut til å være helt urimelige og inngått 
ene og alene på bedriftens premisser. Det virker 
ikke som om Arbeidstilsynet har reagert på dette 
i det hele tatt.

Flere av bedriftene som ikke har tariffavtale 
påberoper seg lovlig innleie ihht aml 14-12 (1). 
Da ved at arbeidet er av midlertidig karakter. 
Det virker ikke som om Arbeidstilsynet har stilt 
spørsmål ved dette, men godtatt arbeidsgivers 
versjon om «arbeidstopper», omstilling, pressa 
byggetider osv.

•• Forby bemanningsbransjen og styrke faste ansettelser!

•• Som et strakstiltak forby bemanningsbransjen på byggeplasser i Oslo, Viken og  
     Vestfold!

•• Innføre tiltak for at arbeid i Norge skal skje på norske lønns- og arbeidsvilkår!

•• Jobbe for at flere organiserer seg i fagforeninger!

•• Ikke la seg overstyre av EØS-avtalen når den kommer i konflikt med faglige 
     rettigheter og arbeidsvilkår!

•• Jobbe for mindre økonomiske forskjeller, gjennom å styrke velferdsordninger for 
      vanlig folk og ikke gi skatteletter til de rike!

•• Gjenreise en rettferdig pensjonsordning som ikke tar fra arbeidsfolk i tunge yrker 
      og gir til de med mindre belastende yrker de kan stå lengre i!

Illustrasjonsfoto: Stopp bemanningsbransjen 
Foto: Bård Hamborg Bjerkeli

HR-avdelinger og kyniske metoder i forsøk på å 
svekke fagorganisering i bedriftene. Kort fortalt 
er den norske arbeidslivsmodellen nær sagt borte 
i byggebransjen i Oslo-området.

Til høsten er det stortingsvalg og det er ikke nok 
med en justering av kursen, men vi trenger en 
helt annen politikk enn dagens nedbygging av 
den norske modellen.

I snart 8 år har vi hatt regjeringer som kun har 
tjent arbeidsgiverne og milliardærene, og ikke  
arbeidsfolk og fellesskapet. Vi kan ikke la par-
tier som gjennom mange år har sørget for at  
forskjellene øker mens arbeidslivet vårt forfaller,  
få fortsette!

Vi mener et nytt politisk flertall må bygges på  
partiene Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og 
Rødt.

Til tross for stadige forsøk på å begrense beman-
ningsbransjens omfang og praksis med løsar-
beid, så ser vi stadig omgåelser og jakt på nye 
smutthull. Nå setter fagforeningene i byggebran-
sjen ned foten, vi kan ikke vente på bransjens 
nye krumspring for å kunne fortsette sin under-
graving av faste ansettelser og det organiserte 
arbeidslivet. Nå må vi ha på plass et forbud mot 
innleie fra bemanningsbransjen, og vi må starte i 
på byggeplassene i Oslo, Viken og Vestfold.
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-Valget blir ingen walkover!
LO i Oslo vil få folk til å velge side

Valgkampen er i gang. Stor-
parten av fagbevegelsen i Oslo 
har tatt stilling for å støtte den 
rød-grønne sida, og tradisjonelt 
har LO i Oslo tatt på seg å koor- 
dinere den faglige valgkampen. 
Vi har tatt en prat med LO i  
Oslos leder, Ingunn Gjerstad.

-Vi kan vel trygt si at LO i Oslo var medvir-
kende til at det rød-grønne byrådet fikk  
fornyet tillit ved kommunevalget 2019. Hva er 
suksessoppskriften?

-Klart vi var medvirkende til det! Ingunn er ikke 
i tvil. -Oppskriften på slik suksess er ofte hardt 
arbeid over tid. Vi i fagforeningene i LO i Oslo har 
utvikla politiske krav som bidrar til å fordele makt 
og er rettferdige, godt forankret i våre organer og 
allianser og basert på virkeligheten arbeidsfolk 
står i. Så i 2015 stod vi på for et skifte av det blå-
blå utstillingsvinduet for høyrepolitikk som var i 
Norges mest klassedelte by. I 2015 lyktes vi med 
å få et politisk flertall og et rødgrønt byråd. Det 
ga oss gjennomslag på viktige områder og dette 
kunne vi sammen vise fram som gode resultater 
for faglig politisk samarbeid i 2019.

- Men dere driver jo ikke bare valgkamp på 
partienes “vegne”. LO i Oslo har jo langt på 
vei utviklet en egen politikk.

Ja, det er riktig, sier Ingunn -LO i Oslo er et poli-
tisk verksted med lange, gode tradisjoner for å 
drive vår type valgkamp for å få folk til å velge 
side og være bevisste på at det er ulike interes-
ser representert blant partiene. Vi har arbeidet 
mye med å finne fram de politiske sakene som 
er viktige for våre ulike fagforeninger og som 
angår mange. Vi har utviklet møteplasser med 
partiene der vi kan ha konstruktiv og kritisk  
dialog og vi brukte valgkampen til å synliggjøre  
gjennomslag.

-LO skal jo kjempe for fagorganisertes  
interesser. Hvorfor trenger arbeidsfolk en ny  
regjering?

Disse Solbergregjeringene er jo langt på vei de 
blåeste vi har hatt. De har flyttet på mye makt 
og politikk, gir til de rike og tar fra de fattigste. 
Noe av det kan en lett kan få øye på, som alle  
milliardene felleskapet taper på formueskatten, 
men det verste er kanskje alle de små kutta som 
ikke ligger helt oppe i dagen, og som mange 
glemmer etter hvert, som særlig rammer

de med minst penger. I tillegg har de jo program-
festet at de reguleringene vi i fagrørsla har kjem-
pet fram skal erstattes av liberale regler eller 
mangel på regler. Vi kan nevne innskjerping av 
dagpengereglene, forverra vilkår for pendlere og 
lavere fradrag for fagforeningskontingenten.

-Vil det være annerledes å drive valgkamp  
under pandemien, tror du?

-Kriser forsterker ofte forskjeller. For Solberg- 
regjeringen har pandemien gitt rom for politiske 
prioriteringer som får konsekvenser for arbeids-
folk. Ved oppstarten av 2021 var det registrert 
omkring 200 000 helt og delvis arbeidsledige i 
Norge. I tillegg var det 60 000 permitterte innen 
industri og privat tjenesteyting. Oslo, landets 
mest klassedelte by, har under hele pandemi-
perioden vært fylket med den høyeste andelen  

arbeidsledige. Ingenting tyder på at vi få flere  
arbeidsplasser av å gi mindre skatt til de rikeste, 
en må ha aktiv næringspolitikk, boligpolitikk, 
sikre at folk får ta utdanning og støtteordninger 
som gir folk muligheter for å overleve krisen. For 
eksempel feriepenger på dagpengene!

-Hva er LO i Oslos viktigste kampsaker?

«Stopp raseringa av norsk arbeidsliv - ny regje-
ring nå» hang på balustraden på Youngstorget 1. 
mai og her ligger våre krav om bedre fordeling! 
Et forholdsvis høyt skatte- og avgiftsnivå er en 
forutsetning for å finansiere velferdsordninger, 
veier, jernbane, sykehus, politi og forsvar, starter 
Ingunn. -Samtidig er høyere prosentvis skatt-
legging av dem med mest inntekt og formue 
den viktigste måten å bekjempe de voksende 
økonomiske skillene mellom folk. Gjeninnfø-
ring av høyere skatter for dem som kan betale 
mest, er både sosialt rettferdig og viktig for å ha 
råd til velferdsordningene våre. I tillegg til en 
helhetlig politikk som motvirker klasseforskjeller 

Valget 2021

Tekst: Petter Vellesen

er det viktig å gjenreise arbeidstakernes vern og 
trygghet i arbeidslivet fullt ut, og med det mener 
vi alle de endringene som er svekket i Arbeids-
miljøloven med mer.

-Vi bygningsarbeidere har jo også våre  
kampsaker. Hva tenker LO i Oslo om dem?

-LO i Oslo går inn for forbud mot bemannings-
bransjen, i første omgang i Oslo-området, fortset-
ter Ingunn. -Mange av bygningsarbeiderne i Oslo 
og omegn er innleid arbeidskraft, de aller fleste 
fra bemanningsforetak. En stor del av denne 
innleien er ulovlig, slik dere i fagforeningene har 
dokumentert i årevis. Muligheten til å definere 
arbeid som midlertidig har skapt en uhåndterbar 
gråsone i dagens regelverk, som bemannings-
bransjen utnytter fullt ut. Vi vil regulere dette. 
Innleie må kun være tillatt i reelle vikariater,  
mellom produksjonsbedrifter og etter avtale med 
tillitsvalgte i en landsdekkende fagforening, slår 
Ingunn fast.

Hun fortsetter: -Vi vil også legge Oslomodellen til 
grunn for nasjonale innkjøpsregler for offentlig 
sektor. Et av de viktigste verktøyene mot krimi-
nalitet og sosial dumping i arbeidslivet har vært 
aktiv bruk av offentlige innkjøpsregler. Ordnin-
ger som Oslomodellen og Telemarksmodellen, 
med strengere krav enn de nasjonalt pålagte, er 
innført i en rekke kommuner. For å sikre ansten-
dige forhold i bygg- og anleggsbransjen, trenger 
vi et nasjonalt regelverk som er like sterkt som 
Oslomodellen. Ved innføring av nasjonale inn-
kjøpsregler

skal bedrifter med tariffavtale prioriteres. Et  
seriøst arbeidsliv må prioriteres framfor avtale-
verket i EØS-avtalen.

-Vi har lagt merke til at boligpolitikken er 
blitt et hett tema. Bygningsarbeiderne er 
jo både produsenter av boliger og trenger  
husvære som alle andre.

Ja, mye takket være bygningsarbeiderne har 
boligpolitikken vært med LO i Oslo siden vi ble 

Disse Solbergregjeringene 
er jo langt på vei de blåeste 
vi har hatt. De har flyttet  
på mye makt og politikk, 
gir til de rike og tar fra  
de fattigste. 

Oslo, landets mest klasse-
delte by, har under hele 
pandemiperioden vært  
fylket med den høyeste  
andelen arbeidsledige. 
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«Stopp raseringa av 
norsk arbeidsliv - ny 
regjering nå»

«Retten til å ha et  
hjem med stor grad  
av selvbestemmelse 
kan ikke forbeholdes 
boligeiere»

stifta for hundre år siden, men i de siste kom-
munevalgkampene i 2011, 2015 og 2019 samt i 
stortingsvalgkampen i 2017 har vi virkelig sett 
et skrikende behov for boligpolitikk, med priser 
som løper løpsk. Vi har presset på for at byrådet 
i Oslo fikk til et vedtak i erklæringa om å starte 
opp å bygge 1000 ikke-kommersielle utleieboliger 
i perioden, forteller Ingunn. -Vi trenger å gjøre det 
sosialt akseptert at å leie er ok. Da må vi legge 
opp en politikk som gjør det trygt.

Vår LO-leder har selv bodd i leidde boliger, både 
som barn og voksen og er opptatt av at det 
ikke skal være noe dårligere enn å eie. -Ifølge  
Forbrukerrådet er det omtrent en million men- 
nesker som leier boligen de bor i. Det utgjør 23%  
av innbyggerne. Norge er ulik de andre nordiske 
landene ved at vår leiesektor i hovedsak består 

av private boligeiere som leier ut deler av egen 
bolig eller sekundærbolig. Barrieren for å komme 
seg inn på boligmarkedet for de som ikke har  
tilgang på «foreldrebank» øker.

Dagens husleielov er jo laget for å gjøre det  
attraktivt å leie ut. Utleieres rettigheter går foran 
leietakernes behov for stabilitet og frihet til å 
kunne flytte ved behov. Favorisering av utleier 
har pågått så lenge og vært så kraftig at det nå 
er finansielt lukrativt å leie ut både i egen boen-
het og å kjøpe og leie ut sekundærboliger, noe 
som igjen fortrenger førstegangskjøpere. Retten 
til å ha et hjem med stor grad av selvbestem- 
melse kan ikke forbeholdes boligeiere, og loven  
må revideres med fokus på å øke leietakeres  
botrygghet.

-Kan du si litt om konkrete aktiviteter i valg-
kampen?

Ingunn forteller -Vi har hatt arbeidsgrupper 
og vedtok i mars 28 spørsmål til partiene i vårt  
representantskap slik at det er godt forankra. 
Svara på disse spørsmåla kan man lese på våre 
valgsider lo-oslo.no/valg. Vi vil også utgi brosjy-
rer og løpesedler basert på disse svara, og de vil 
danne bakgrunnen for flere debattmøter. Vi 
satser på et stormøte 30. august, det blir også 
flere temamøter om bemanningsbransjen,  

kulturpolitikk, næringspolitikk og bolig.

Det blir både digitale og «levende» valgmøter, 
politiske lunsjer og podcaster, og vi håper virke-
lig at pandemien tillater at vi går ut på kollektiv-
punkter og arbeidsplasser fra midten av august, 
det ser jo lovende ut nå! Vi skal få folk i tale, og 
med vår og de rødgrønnes politikk for arbeid, 
klima, bolig, helse og utdanning slåss vi for gjen-
nomslag.

Det blir et kjempespennende valg, og jeg håper 
at det er riktig mange aktivister i fagforeningene 
som bistår i å vinne fram for partier som støtter 
våre saker. Snakk med en kollega, en nabo og 
venner. Mye står på spill. Det er farlig å tro at det 
er en walkover, det er en aktiv jobb som må til, 
avslutter hun.
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rørtariffen mest. De har konsekvent målt alle 
sine prosjekter i mange år og nyter godt av 
kompetansen de dermed har bygd. Hele linja 
fra sjef til yngste lærling vet hva som skal til 
for å tjene penger, og det gjør de! Både firmaet 
og akkordlagene. Med ca 60% av bygget full-
ført, ligger Omars akkordlag hittil på småpene 
kr 370,- pr time.

Jeg finner gutta i spisebrakka, men snart rei-
ser alle seg som på et usynlig signal. Her hol-
der man tida. Siden nesten hele laget har vært 
på tariffkurs, så vet de godt at dødtid og som-
mel spiser av overskuddet. Mindre enn fem  
minutter etter lunsjpausas ende, er gutta i  
arbeid og Omar og hjelpebas Simon Broms er 
alene med bladfyken på «kontoret.»

I kjelleren av bygget har de innredet et stort 
lager/verksted, med ordentlig god belysning 
og kontor i den ene enden. «Jeg sørger alltid 
for å få nok plass til et skikkelig lager,» sier 

AKKORD OG MILJØ

Da jeg begynte i læra på nitti-
tallet, fikk jeg høre at akkord-
lønnsystemet var passè og på 
vei ut. Argumentasjonen var at 
systemet var gammeldags og 
tungrodd, og at om få år ville 
servicelønn være høyere enn 
akkordlønn. Bygningsarbeide-
ren har besøkt et akkordlag 
som måler en timelønn hundre 
kroner over servicelønn.

Akkordlønnsystemet lever i beste velgående. I 
f.eks. malerbransjen hvor de fleste går på tarif-
fens minstesatser, er akkord eneste mulighet 
til å oppnå en akseptabel lønn. Veksten i bru-
ken av malertariffen har derfor vært eksplosiv, 
særlig siden jungeltelegrafen kan fortelle at 
gjennomsnitt akkord i malerfaget i fjor var ca 
kr 85,- over minstesatsen. Dette er gledelig, og 
fortjener en artikkel for seg. Men siden under-
tegnede er rørlegger og oppmåler i rørleggerfa-
get, falt det naturlig å oppsøke et rørleggerlag.

Bygningsarbeideren møter bas Omar Muhu-
med og akkordlaget på Middelthunet, den 
mye omtalte Obos-byggeplassen i Middelt-
hunsgate ved Frogner Stadion. Her bygges 
det rundt 330 standard Obos-leiligheter, men 
også noen luksusleiligheter. Perfekt for Omar 
og Assemblin-laget hans, som har spesialisert 
seg på leiligheter.

Assemblin er den bedriften i Oslo som bruker 
Tekst og foto: Magnus Hellstrøm

En sammensveiset gjeng: Stående fra venstre: Lars Inge Thuv, Andreas Jøleid, Simon Broms, underbas, 
Alaa Zuhair, lærling, Nazir Al Mjarkesh, lærling, Omar Muhumed, hovedbas, Huy Huyanh Ngoc. Sittende 
fra venstre: Kim Halvorsen, Johnny Hieu Trung Nguyen, lærling, Jawad Elaachmiri. (Ikke til stede på 
bildet: Mikael Broms, lærling, Dezintar Kasjanenko, El-Door M. Hassan, Serbast Hama Sharif og Cuong 
Trung Nguyen.)
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Et skikkelig lager sparer mye tid, 
sier Omar Muhumed

Jeg fører all ekstratid, 
time for time. %-bereg-
ning blir aldri riktig.

Årsmøte  
i BIF

Bygningsarbeidernes Idrettsforening 
– BIF – avholder årsmøte 11. august 
kl 17.00 på Lilleaker Folkets Hus.  
Foruten vanlige årsmøtesaker vil  
Reidar Martinsen fortelle noen 
historier fra Lilleaker, med vekt på 
arbeidsplassene, fagforeningene og 
spesielt arbeideridretten. Lilleaker 
er ikke tilfeldig valgt. På grunn av 
industriarbeidsplassene på begge 
sider av elva var dette stedet lenge 
«en rød enklave i et hav av blått»! 
Arbeideridretten sto også sterkt, og 
selve Folkets Hus var lenge en arena 
for bryting.

Det vil selvsagt bli servert pizza.  
Etter møtet blir det fellestur langs 
Lysakerelva hvor vi registrerer  
Ti-på-topp-poeng på Grini Mølle.

BIF er tilknytta Oslo Bedriftsidretts-
krets, og alle aktiviteter der er åpne 
for BIFs medlemmer. For tida er vi 
aktive i turkampanjen Ti-på-topp og 
har en del sosiale aktiviteter. Etter 
hvert som det åpner opp vil det bli 
mer idrettslige aktiviteter.

Alle som jobber i eller er medlem 
i Bygningsarbeidernes fagforening 
eller Tømrer og byggfagforeningen 
kan bli medlem av BIF. Det samme 
gjelder ektefeller eller samboere og 
barn over 16 år. Det koster 100 kr  
per år. Bare ta kontakt med: 
petter@bygningsarbeider.no.

Omar, «trivsel er det viktigste, men et godt la-
ger med kontor samme sted gjør at gutta spa-
rer mye tid. Herfra server vi gutta, så de alltid 
har nok materialer og alltid har noen å spørre.»

Hjelpebas Simon har ansvaret for KS og do-
kumentasjon, og er den som for det meste be-
tjener «kontoret» og pc›en på pulten i lageret. 
Omar er mye ute og skrur og hjelper gutta 
oppe i etasjene. Etter 14-15 år som bas, vet 
Omar hva som skal til. Han starta som hjelpe-
bas allerede som lærling, og han ramser opp 
en hel rekke prestisjeprosjekt han siden har 
hatt ansvar for. Basopplæringa fikk han av Dag 
Mathiesen og Gunnar Holthe, så det er kan-
skje ikke så underlig at Omar har blitt litt av et 
«hotshot» i bransjen.

«Jeg fører all ekstratid, time for time. %-bereg-
ning blir aldri riktig,» sier Omar. «Ja, og vi må 
jo uansett føre det som skal viderefaktureres» 
skyter Simon inn, med svak svensk aksent.

Kontoret: Bildetekst: Et moderne akkordlag 
trenger kontor med PC

«Men det er altså miljø og trivsel som er alfa 
& omega for å gjøre det godt på akkorden!» 
gjentar Omar for n›te gang denne dagen, og 
som for å understreke poengene sine ber han 
gutta komme ned på lageret. På få minutter er 
alle samlet, og praten går livlig om tariffkurs, 
materialflyt, trivsel og viktigheten av en fast 
grunnstamme i laget. Dette er tydelig en sam-
mensveiset gjeng som trives på arbeid.

En liten fugl har hvisket meg i øret at bas 
Omar pleier å stå igjen etter arbeidstid å skru, 
få unna de verste oppgavene. Det er liten tvil 
om at kontinuitet og trivsel i laget hjelper ak-
korden, men noe sier meg at forutsetningen er 
dedikerte baser som Omar.
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Vold og trusler i 
Kinas byggebransje

Byggebransjen i Kina er beryk-
tet for å holde tilbake lønninger 
og mange arbeidere blir utsatt 
for fysisk vold og trakassering 
hvis de forfølger lønnskravene 
sine. China Labour Bulletin har 
registrert 730 protestaksjoner 
blant bygningsarbeidere siden 
januar 2018. I minst 50 av til-
fellene ble arbeiderne jult opp 
av representanter for arbeids-
giverne.

I desember i fjor ble to bygningsarbeidere i  
Liaoning-provinsen dømt til ti og elleve måne-
ders fengselsstraff for skadeverk. Selv hevder de 
å ha forsvart seg mot bøller som bedriften sendte 
ut. Sammen med 14 andre arbeidsinnvandrere 
fra Chongqing-provinsen hadde de jobbet i 40  
dager med å grave ut en byggetomt da oppdrags-
giveren bestemte seg for å ta inn nye arbeidere 
og å holde tilbake lønningene. De kuttet til og 
med strømmen til brakkene.

Arbeidsgiveren møtte opp på brakkeriggen og 
tilbød å betale dem ut med en sum langt lavere 
enn det de var blitt lovet. Han hadde med seg 
tre muskelmenn væpnet med tunge treklubber.  
I slagsmålet som oppsto ble tre arbeidere skadet, 
men dette ble ikke notert av politiet. Derimot  
rapporterte de skader på bøllene.

Ingen storstreik 
i Quebec

Tekst: Petter Vellesen

Streiken ble avverget ved at det ikke ble tatt inn 
noen passus om timeregistreingssystem i over-
enskomsten. Derimot vant fagforeningene fram 
med pensjonsordninger og gruppeforsikring. 
Siste ord er neppe sagt i denne saken. Arbeids-
giverne ser på forslaget som en utsettelse av 
saken. Bygningsarbeiderne i Quebec har vært 
i storstreik før, sist gang, i 2017, endte det med 
voldgift.

Kilder: montrealgazette.com, globalnews.ca

I slutten av mai kom partene i byggenæringen 
i den kanadiske provinsen Quebec til enighet 
om kollektive tariffavtaler. Det var i siste liten, 
uten en avtale sto 200 000 bygningsarbeidere 
klare til å gå til generalstreik. Riktignok dreide 
saken seg om «vanlige» forhandlinger ved utlø-
pet av fire tariffavtaler innen bygge- og anleggs- 
næringen, men det var ikke lønnsspørsmål som 
sto i sentrum for stridighetene. Det som gjorde 
de fransk-kanadiske bygningsarbeiderne for-
banna var at arbeidsgiverne ville innføre elek-
tronisk «stemplingsklokke», et timeregistrerings-
system basert på GPS-teknologi.

Så misfornøyde var fagforeningsmedlemmene 
at 93% av dem hadde stemt for at «the Allian-
ce» – en sammenslutning av fem fagforbund –  
kunne ta ut arbeiderne i streik på 12 timers var-
sel hvis dette gikk gjennom. Med den nye tekno-
logien forventes det at bygningsarbeiderne skal 
registrere seg via en app på sin egen mobiltele-
fon, og aktivisere denne med en gang han er på 
byggeplassen. Arbeidsgiverne ser på dette som 
en modernisering av industrien som vil redusere 
papirarbeidet, mens fagforeningene ser på sys-
temet som en inngripen i deres privatliv.

Tekst: Petter Vellesen

Etter inngripen fra lokale myndigheter fikk  
arbeiderne betalt ut det de hadde til gode, men 
til gjengjeld fikk de taushetsplikt. To arbeidere 
ble arrestert, som nevnt. De ble siden dømt i en  
summarisk rettsak.

Dette er altså bare et eksempel på vold og over-
grep mot bygningsarbeidere i Kina. I 2014 ble 
mora til en bygningsarbeider slått til døde av  
politiet etter at hun hadde støttet sønnen og hans 
arbeidskamerater i en protestaksjon mut man-
glende lønnsutbetaling.

Kilde: China Labour Bulletin/ 
Arthur Svensson-stiftelsen

Det ble ingen streik i Canada denne gangen. Bildet er fra en streik i 
Montreal 2017.
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porsjon tvang. En liten historie fra vår egen  
bransje kan illustrere dette.

I 1923 bygde Kristiania Sporveiselskab sitt  
boligkompleks i Rosenlundgata, det såkalte Krys-
tallpalasset. Aftenposten, som den gang var en 
meget konservativ avis, var på byggeplassen for 
å gjøre en reportasje, og kom over en situasjon 
som for avisen framsto som organisasjonstvang 
av verste slag. På bygget skal det ha jobbet tre 
tømrere som ikke ville melde seg inn i fagorga-
nisasjonen som for dem fremsto som «personlig 
usymphatisk». Da var det rabalderet begynte. På 
byggeplassen var det også et lag med svenske 
murere, og de fant seg ikke i at det var uorgani-
serte på plassen. Svenskene, de «hensynsløse 
organisations-redskaber», tok i bruk «alle midler 
- fra lindrig våld til skarpere forføininger» for å 
tvinge tømmermennene inn i «organisationens 
tvanstrøie». De skarpe forføyningene skal ha 
vært noe så uhyrlig som å nekte de uorganiserte 
å oppholde seg i spisebrakka i pausen.

proklamerte de i 1. maitoget i 
1924. I begynnelsen av tjueåra 
mista fagorganisasjonen borti-
mot halvparten av medlemme-
ne som resultat av økonomiske 
nedgangstider, politisk splittel-
se og harde arbeidskonflikter. 

Her måtte noe gjøres, medlemstalle  måtte opp,  
nær sagt for enhver pris. Arbeidernes Faglige  
Landsorganisasjon, som LO het den gangen,  
tok i bruk alle  midler for å snu skuta. Man satset  
stort på  vervekampanjer og rekrutterings- 
arbeidet foregikk både ved muntlig og skriftlig
agitasjon, lokkemidler og en ikke helt liten 

«Organisasjonstvang» på Torshov

Til slutt skal murerlaget ha truet med å legge ned 
arbeidet hvis ikke de «selvstændighetslystne» 
tømrerne ble sparket og dette førte frem. Vi site-
rer igjen Aftenposten: «De 7-8 svenske organisa-
tions-fanatikere fik trumfet sin vilje frem, og de 
norske arbeidskamerater, som begik den døds-
synd ikke at ville binde seg til organisatonen, ud. 
De 3 sluttede forrige lørdag.»

Avisa Social-Demokraten, som seinere samme 
år ble omdøpt til Arbeiderbladet, fortalte en an-
nen historie. De avviser hentydningene til «kor-
porlige avstraffelser» og kan fortelle at av femten 
mann på byggeplassen var det bare var de tre 
som var uorganiserte. «Og de organiserte agi-
terte selvsagt paa disse tre for at faa dem med.» 
Avisa sier også at svenskene har vært i Norge 
i ti år og at de fleste var gift her i landet. Av  
de uorganiserte skal en ha hatt religiøse grun-
ner for ikke å bli med, men det argumentet ble  
tydeligvis ikke hørt på. «Ingen organiserte  
arbeidere ser selvsagt med velvillige øine paa de 
personer, som bare vil være med at høste fordele 
og intet yde» avslutter avisen.

Tekst: Petter Vellesen

Organisering 1. mai 1924.  
Foto: Hermann Neupert/Arbark

«ARBEIDERE IND I  
ORGANISATIONERNE  
DET ER VOR REDNING»,
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Spennende idéhistorie 
om Norges første  
arbeider-leder
Tekst: Jonas Bals

den franske trykkeren som var den første til å 
kalle seg selv anarkist, prøvde og feilet med å 
utvikle mer kooperative former for eiendom og 
produksjon, lekte med ideer om å utvikle lokale 
alternativer til pengeøkonomien, og syslet med 
politiske reformer som stadig fikk dem inn i 
fengsel – akkurat som Thrane selv.

Det var særlig det siste – politiske reformer – som kom 
til å stå i fokus for de norske arbeiderforeningene. 
Selv om Norge formelt sett var et demokrati etter 
1814, falt andelen menn som hadde nok formue og 

Historiker Harald Berntsen bør være godt kjent 
for denne avisas lesere. I en lang årrekke har 
han hatt en fast spalte i Bygningsarbeideren, 
der han har skrevet om ulike temaer fra arbeider- 
bevegelsens historie. Nå er han ute med en bok 
om arbeiderlederen Marcus Thrane, som på  
midten av 1800-tallet bidro til å organisere det 
som trolig var verdens største arbeiderbevegelse, 
i alle fall målt mot folketallet. Arbeiderforeningene 
samlet rundt 30 000 håndverkere, husmenn,  
tjenestefolk, sjømenn og andre arbeidsfolk, som 
på denne tida var nektet både stemmerett og  
reell forsamlings- og ytringsfrihet.

Arbeiderforeningene ble av motstanderne 
raskt døpt «Thrane-bevegelsen», som om de var 
Thranes verk alene. En av dem som reagerte 
på språkbruken var medlemmet Fritz Jensen. 
Han sa at «den Tid [må] være forbi, da man 
betragtede Agitationens Tilhængere som en 
Flok bevidstløse Mennesker, der af enkelte 
Personer lod sig lede og bruge som viljeløse 
Redskaber.» Appellen hans falt for døve ører: 
Begreper som «thranittene» og «Thrane-ria» 
ble hengende, og har gjort det helt fram til vår 
egen tid. Det skyldes ikke bare fordommer om 
arbeidsfolks bevisstløse forhold til politikk og 
samfunnskamp, men også at Marcus Thrane og 
kona Josephine var to usedvanlige mennesker. 
Derfor er det gledelig at Harald Berntsen nå 
har gjort et dypdykk ned i det ideologiske 
landskapet som omga arbeiderforeningene, og 
sett nærmere på hvilke europeiske tenkere som 
preget bevegelsens mest sentrale lederfigur.

Berntsens bok er først og fremst en idéhistorisk 
studie. Han ser på hva Thrane leste, både før og 
etter at han ble fengslet av norske myndigheter 
for å ha oppfordret til revolusjon (noe han for 
øvrig ikke gjorde). Men Berntsen får også med 
seg detaljer som gjør at avstanden til midten av 
1800-tallet blir mindre – som at Thrane hadde en 
gitar på ryggen da han la ut på dannelsesreisa si 
gjennom Europa, nærmest som en «hippie», som 
Berntsen skriver. Jeg har etter hvert lest mange 
bøker om Thrane, og aldri fått med meg den 
vesentlige detaljen før. Fra nå av kommer jeg 
alltid til å ha med meg den gitaren når jeg tenker 
på ham og det arbeideropprøret han ledet an i.

Det er ikke mulig å gjengi alt det Thrane tilegnet 
seg av radikalt tankegods i en kort anmeldelse 

som dette. Han leste seg opp på en rekke 
tidlige sosialistiske tenkere, som seinere ble 
brennmerket som småborgerlige av Marx. Noen 
ganger handlet nok akkurat det vel så mye om 
at forfatterne var håndverkere i tillegg til å være 
åndsarbeidere, noe som bidro til at de hadde en 
veldig jordnær, praktisk og noen ganger også litt 
naiv tilnærming til politikk. Mer enn å jobbe for 
en sosialistisk revolusjon som skulle snu opp ned 
på alt, jobba de reformistisk og konkret, og de sto 
fjernt fra den «vitenskapelige» sosialismen Marx 
selv forsøkte å utvikle. Tenkere som Proudhon, 

Harald Berntsen: 
 
Marcus Thrane - en foranskutt  
sosialdemokrat - et portrett i  
politisk idéhistorie

Svein Sandnes bokforlag 2021

“Politiserende arbeidere” - tegning fra  
vittighetsbladet Krydseren 1850
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Øks og 
sag
Tekst: Rolf Utgård

Da jeg i 1973 fikk jobb på et bygg i Uranienborg-
veien i Oslo, hadde jeg ikke utdanning i tømrer-
faget, men jeg var jo fra landet og hadde verk-
tøykasse med de mest vanlige redskapene, og 
det kunne være nok, på den tida. I den hadde jeg 
bile, hammer, sag, vater, tommestokk, tømmer-
mannsblyant, krittsnor, vinkel, brekkjern, 
noen stemjern og hoggjern, kniv, en dor, rasp, 
hovtang, jernbindertang, noen skrutrekkere, 
bor og borvinne, sagfil, viggetang og en høvel. 
Basen Johan Aurland tok meg i læra, og to år 
senere fikk jeg jobb på Kværner, med den samme 
verktøykassa. Når jeg leser Audun Dybdahls bok 
om snekkernes og tømrernes verktøy gjennom 
tidene, opp mot vår tid, kjenner jeg igjen det aller 
meste. Det var sånn vi drev. Det var ingen batte-
riverktøy, i høyden ei elektrisk sirkelsag eller ei 
gjerdesag på litt større byggeplasser. Ellers gikk 
det i håndsager, flere typer. Den vanligste var en 
større Sandvik, som av og til måtte files og vigges, 

Audun Dybdahl: 

Med øks og sag

Tømrerens og snekkerens redskaper 
fra vikingtid til 1900-tallet

Museumsforlaget 2021

og ellers ei bakksag og ei rotterumpe. Senere 
kjøpte jeg ei fusesag med skråstilte tenner.
Dybdahl viser utviklingen av de ulike verktøy-
typene fra vikingtida og fram gjennom middel-
alderen til slutten av1800-tallet da man lagde 
sine egne verktøy. Fra da av fikk man etter 
hvert fabrikklagde verktøy. Sagblader av valsa 
stålplater, var et stort framskritt, men jeg lagde 
min egen høvel på sløyden i 1960, hvor vi også 
lærte å fuge, tappe, sinke, meddra, og skjære 
ut profiler med løvsag, en gammel patent. Far 
lagde slike sager til oss guttene.

Det fleste snekkerredskaper har ikke forandra 
seg mye gjennom hundrevis av år. Det har med 
treets egenskaper å gjøre, og at man tidlig fant 
de meste effektive måtene å bearbeide treverk på.

Det er vanskelig for et moderne mennesker å 
fatte at man håndlagde gulvbord ved å høvle 
dem slette og så høvle ut not og fjær, ja før det, 
bare not på begge sider, og så lagde man løse 
fjærer som man stakk inn mellom borda. Jeg har 
selv sett slike under riving av gamle bygg.

De gamle tømrerne brukte mest øks eller bile 

til både lafting og reisverk. Snekkerne, særlig 
de som drev med møbler, hadde mye annet fint 
verktøy.

Da jeg kom til Kværner og ble ansatt på snekker-
verkstedet sammen med andre bygningsarbei-
dere, snekkere og modellsnekkere, var det en ny 
verden, med avretter, tykkelseshøvel, bandsag 
mm. og modellsnekkere som lagde modeller 
med flerkrumma flater på tiendedels mm.

Hvem skulle trodd at ei bok fra museumsforlaget 
på 175 sider om håndverktøy, er noe å kose seg 
med, men boka er rikt illustrert med bilder og 
plansjer, og det gjør jo en del.

Forfatteren skriver mye om verktøy fra hjem-
bygda Rissa, hvor han har gitt ut ei bygdebok, 
og fra Trøndelag ellers, og fra utgravinger og 
museer rundt om i Norge, og Europa. Dybdahl er 
professor emeritus, og har gitt ut 20 andre bøker. 
Han har et veldig godt poeng når han skriver at 
forskerne har vært mest opptatt av de ferdige 
produktene, og ikke redskapene som ble brukt, 
og jeg vil legge til, arbeiderne som gjorde jobben.

eiendom til å kunne stemme ved valg gjennom 
1800-tallet. Å gjøre seg hørt var med andre ord 
ikke lett, og arbeiderforeningenes medlemmer 
valgte derfor en aksjonsform inspirert av den 
engelske Chartistbevegelsen, som samlet inn 
millioner av underskrifter for demokratiske og 
sosiale reformer. Arbeiderpetisjonen av 1850 
feilet imidlertid, og Thrane var ikke alene om 
å ende opp i fengsel. Hattemaker Halsteen 
Knudsen fra Ringerike, endte til og med sine 
dager der. Thrane selv gjorde som så mange 
andre politiske flyktninger fra Norge da han 
slapp ut, og emigrerte til den radikale byen 
Chicago i USA. Der kom arbeiderbevegelsen til 
å ta opp kampen for åttetimers-dagen, og med 
det også legge grunnlaget for at vi den dag i dag 
feirer 1. mai.

De siste årene har det vært en tendens til å gjøre 
Thrane litt mer tannlaus enn han var, i ellers 
gode bøker om mannens liv og levnet. Berntsen 
lykkes godt i å formidle det radikale tankegodset 
til Thrane, og jeg synes han treffer godt når han 
kaller Thrane en «foranskutt sosialdemokrat». 
Om det er noe jeg skulle pekt på som en mangel 
ved boka, er det at den også kunne tatt for seg 
Thranes makker, mureren Bernhard Hansen, 
litt mer utførlig. Han ledet blant annet landets 
første murerstreik her i hovedstaden i 1838, og 
var en selvlært agitator som hadde tilbrakt mye 
tid i onkelens bibliotek. Hvilke bøker fantes der? 
Jeg vet ikke om det er mulig å finne ut, men om 
det er noen som kunne gitt svaret, har jeg på 
følelsen at det er Harald Berntsen.
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Usynlige leieboere
Arbeidsmigranter i Nederlands grå leiemarked.

Tekst: Justyna Marciniak

Av: Lars Mamen 
– Fair Play Bygg Oslo og omegn

Dette er eit Oslo-basert miljø som har vore invol-
vert i forskjellig kriminalitet. Det er blant anna 
ein kar i dette miljøet som har fleire valdsdom-
mar mot seg. Han har reist rundt i Asker-Bærum 
området og selt inn oppussingstenester. Han  
viser ikkje sin eigen identitet, men gøymer seg 
bak ein «stråmann» , i dette tilfellet ein i familien 
som er sett opp med eit enkeltpersonføretak utan 
tilsette.

Det er tydelegvis nok av villa-eigarar som er ute 
etter å slå til på «billege» kjøp av oppussingste-
nester, men dei fleste er blitt lurt, svindla for til 
dels store summar.

Fleire av desse villa-eigarane har kontakta Fair 
Play Bygg og hevda at dei i god tru har kjøpt slike 
tenester hos eit registrert føretak av ein hygge-
leg mann. Dei er blitt samde om ein god pris på 
ein liten jobb, til dømes utvendig husvask. Arbei-
det startar opp med fleire tilsette som ikkje kan 
norsk, etter kvart finn dei mange rote-skadar 
og feil som må utbetrast og dei går i gang med  
dette utan å vente på ny avtale. Denne jobben 
blir svært dyrt for villaeigaren, og det kjem til eit 
ordskifte om prisen.

Ein strategi når det blir diskusjon om betaling er 

å fortelja om si «sjuke mor» og alle vanskane stor-
samfunnet og koronaregelverket har skapt, for 
dermed å oppnå sympati og betalingsvilje. Går 
det ikkje med det gode, viser vår mann seg frå 
ei anna side og nemner kva som skjer med dei 
som ikkje betalar, han viser til si valdshistorie og 
fortel om at han kjenner fleire «torpedoar» som 
kan komme til å oppsøkje huseigar om han ikkje 
betalar.

No har Fair Play Bygg også fått informasjon om 
at denne karen og fleire i miljøet som opererer på 
same måte brukar illegal arbeidskraft. Arbeids-
takarar som ikkje er registrert i Noreg og blir 
grovt utnytta. Nokre arbeidstakarar er smugla 
over grensa, blir frakta til og frå arbeidet og blir 
nekta å forlate innkvartering. «Løna» skal vera 
500-600 kr dagen, men det er ingen arbeidsav-
tale, sjukepengar, yrkesskadeforsikring. Arbeid 
for dette miljøet gir sjølvsagt heller ikkje rettar 
til dagpengar eller pensjon. Derimot risikerer 
arbeidsfolka å bli sendt direkte ut av landet der-
som politiet pågrip dei og arbeidsgivaren ikkje vil  
bekrefte at dei er i arbeid.

Fair Play Bygg Oslo og omegn har varsla politiet 
om fleire konkrete firma, byggjeplassar og per-
sonar knytt til denne trafikken. Vår bekymring 
er at det her er store pengar å tene hos naive vil-
laeigarar, pengar som seinare vil hamne i andre  
formar for kriminalitet. Dessutan blir arbeids-
folka i desse bedriftene så grovt utnytta at ein 
ikkje kan kalle det «sosial dumping» men heller 
«tvangs-arbeid».

Send gjerne tips om denne forma for svindel og 
tvangsarbeid eller andre kritikkverdige forhold til 
post@fairplaybyggoslo.no

xxxx

NRK og fleire media har i vår 
dekt saker med såkalla «omrei-
sande handverkarar». Det drei-
er seg om personar som reiser 
rundt i villastrøk og sel oppus-
singsarbeid, utvendig vask, 
måling, skifte av vindskier mm. 
Desse blir kalla handverkarar 
for di dei sel handverkartenes-
ter. Eg har lenge meint at dei 
slett ikkje er handverkarar etter 
å ha sett ein del arbeid desse 
folka har utført. Det er vel meir 
rett å kalle dei «svindlarar».

Handverkar, svindlar 
eller slavedrivar?

polenhotels. Selv om ingen ønsker dem, har de 
blitt permanente landemerker i det nederlandske

landskapet. Kommunale myndigheter krever 
ofte at de fjernes, men det kan føre til forstyr- 
relser i det lokale boligmarkedet. Dette hendte for 
eksempel i Vlaardingen. Etter at myndighetene 
stengte et «polsk hotell» kjøpte eller leide beman-
ningsbyråene Tradiro og Stipt seg straks dusin-
vis med private boliger. Med en slik motstander 
er det vanskelig å konkurrere på boligmarkedet.

Billig?
«Arbeidsinnvandrere bør ikke ha alt for høye  
boutgifter», sier Frank van Gool som er aksjonær 
i KaFra Housing og grunnleggeren av beman-
ningsbyrået OTTO. Han vet godt at arbeiderne 
ikke kan bruke så mye på bolig, for i årevis har 
han betalt dem minimumslønn. Men han presser 
det maksimale ut av dem.

Mange bemanningsbyråer bruker en tilsvarende 
strategi. Hvis de har et offentlig kvalitetsstempel, 
kan de trekke opp til 25% av lønna for husvære. 
Selv om det er snakk om minimumslønn utgjør 
dette flere hundre euro i måneden. Dette er så 
lønnsomt at grunneierne trekker kommunene for 
retten for å få lov til å etablere «polske hoteller».

Disse «hotellene» har også ekstrainntekter gjen-
nom å dra inn straffebøter. I byen Dronten er en 
gammel skole gjort om til bolig for polske arbeids-
innvandrere. En journalist som ble vist rundt i 
komplekset av en aktivist fra fagforeningen FNV, 
som involverer seg i rettighetene til arbeidsinn-
vandrer, la merke til at det var plakater på polsk 
på oppslagstavla: «hvis du mister nøkkelen får du 
bot, 10 euro for dette, 50 euro for dette.» Beboerne 
opponerer ikke, for de er redde for å miste både 
jobb og bolig.

I fjor kjørte den nederlandske organisasjonen 
Woonbond en kampanje for å motvirke den  
pågående boligkrisa. Tretten leieboere snakket 
ut om bosituasjonen sin og om hvor vanskelig 
det er å leie og å betale for en leilighet eller til og 
med bare for en hybel i nederlandske byer. Blant 
dem var det studenter, pensjonister, bevegelses- 
hemmede, enslige foreldre og fraskilte. Det var 
ingen økonomiske innvandrere.

Brann hos hushaien
20. mai brant førti små hus ned i Wouwerman-
straat i Haag. De fleste av dem var utleid. Ingen 
døde i brannen, men det er umulig å fastslå det 
nøyaktige antallet leieboere. Noen naboer anslår 
at 10-15 folk, for det meste bulgarske arbeidsinn-
vandrere, bodde i ett av husene. Bygningene var 
overbefolket. Til og med i hageskurene lå det  
madrasser.

Siden 2014 er det registrert 2,3 millioner arbeids-
innvandrere i det såkalte utenlandsregisteret. 
Ifølge avisa Trouw, har ikke den nederlandske 
staten oversikt over hvor noen av dem oppholder 
seg. Det er fort gjort å registrere seg og det kre-
ves ingen adresse. Søkerne får et nummer som 
gir dem rett til å jobbe og motta lønn. Hva skjer 
med dem etterpå? Hvor bor de? Blir de værende? 
Eller har de dratt hjem? Ingen vet.

I teorien skal alle som oppholder seg i Nederland 
mer enn fire måneder registrere seg i et person-
register på rådhuset. Bare på den måten har han 
eller hun rett til sosial bistand, selv når det dreier 
seg om så elementære behov som et natteher- 
berge. Men hverken de lokale myndighetene 
– som foretrekker å ikke se «problemet» – eller  
arbeidsbyråene – som vil ha full kontroll over 
sine ansatte – bryr seg om å registrere arbeids-
innvandrere.

Polske hoteller
I 2013 bygde et av Nederlands største beman-
ningsbyråer – OTTO Work Force – et hybelhus for 
190 arbeidere på en kommunal tomt. På videoen 
som presenterer komplekset kan du se fire etasjer 
med grå konteinere, klaustrofobiske tomannsrom 
minimalistiske fellesrom: kjøkken, bad, trimrom.

Kvaliteten skal være offentlig godkjent og serti-
fisert, men selv om ikke kravene er veldig høye, 
for eksempel kan det være åtte brukere på ett 
toalett, blir de ofte brutt. En inspektør som har 
besøkt hundrevis av slike midlertidige boliger og 
oppdaget en rekke overtredelser – manglende  
kokemuligheter, mugg på badet, under- 
dimensjonerte rom – sier til avisa Trouw: «Jeg  
har ennå ikke besøkt ett eneste selskap hvor alt  
var i orden.»

Disse arbeiderhotellene, spesielt beregnet på 
utenlandske arbeidere, blir på folkemunne kalt 
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Niewidzialni lokatorzy

Text: Justyna Marciniak

Migranci zarobkowi na subrynku najmu w Holandii

Pod postem szybko pojawił się ironiczny komentarz – link 
Stowarzyszenie Woonbond przeprowadziło w zeszłym roku 
kampanię poświęconą walce z kryzysem mieszkaniowym. 
Trzynastu lokatorów mówiło o swojej sytuacji życiowej i 
o tym, jak trudno wynająć i opłacić dom, a nawet pokój w 
holenderskich miastach. Byli wśród nich: studenci, emeryci, 
niepełnosprawni, samotni rodzice i osoby po rozwodzie. Za-
brakło migrantów zarobkowych.

Pożar u huisjesmelkera
Dwudziestego maja w pożarze przy Wouwermanstraat w Ha-
dze spłonęło czterdzieści niewielkich domów. Większość z 
nich była wynajmowana. Nikt nie zginął, ale nie można usta-
lić faktycznej liczby lokatorów. Okoliczni mieszkańcy mó-
wią, że w jednym domu nocowało od 10 do 15 osób, głównie 
migrantów zarobkowych z Bułgarii. Budynki były przelud-
nione. Materace leżały nawet w szopach ogrodowych.

Według gazety Trouw, państwo nie ma pojęcia, gdzie prze-
bywa 2,3 mln migrantów, którzy od 2014 roku widnieją w 
tzw. rejestrze nierezydentów. Rejestracja jest szybka, nie trze-
ba podawać adresu w Holandii. Petenci dostają numer, który 
uprawnia do pracy i otrzymywania wynagrodzenia. Co się 
potem z nimi dzieje? Gdzie mieszkają? Zostali? Wyjechali? 
Nie wiadomo.

Teoretycznie, każdy kto przebywa w Holandii dłużej niż czte-
ry miesiące, powinien zameldować się w urzędzie gminy w 
Podstawowej Ewidencji Osób (BRP). Dopiero wtedy nabywa 
np. prawo do opieki społecznej, choćby w tak elementarnym 
zakresie, jak możliwość skorzystania z noclegowni. Ale na 
rejestracji migrantów nie zależy ani gminom, które wolą nie 
widzieć „kłopotu”, ani agencjom pracy, które chcą mieć pełną 
kontrolę nad uzależnionym od nich pracownikiem.

Polskie hotele
W 2013 roku jedna z największych holenderskich agencji 
pracy – OTTO Work Force, na gruncie gminy zbudowała 
osiedle zapewniające tymczasowe zakwaterowanie 190 pra-
cownikom. Na filmie prezentującym kompleks widać cztery 

kondygnacje szarych kontenerów, klaustrofobiczne pokoje, 
w których znajdują się po dwa łóżka oraz minimalistyczne 
wspólne przestrzenie: kuchnię, łazienkę, siłownię.

Odpowiednią jakość ma gwarantować certyfikat SNF nada-
wany przez Stowarzyszenie Regulacji Zakwaterowania Pra-
cowników Tymczasowych. Ale normy, choć niezbyt wyśru-
bowane, jak np. konieczność zapewnienia jednej toalety na 
osiem osób, i tak w wielu przypadkach nie są dochowywane. 
Inspektor, wypowiadający się dla Trouw, skontrolował set-
ki domów agencji pracy tymczasowej z certyfikatem SNF i 
odkrył wiele nadużyć: brak możliwości gotowania, pleśń w 
źle wentylowanych łazienkach, zbyt małe pokoje, w których 
było zdecydowanie za dużo ludzi. „Nie spotkałem jeszcze ani 
jednej certyfikowanej firmy, w której wszystko byłoby w po-
rządku” – mówi.

Wydzielone hotele robotnicze dla pracowników zagranicz-
nych, nazywane potocznie polenhotel stały się trwałym, choć 
niezbyt pożądanym, elementem w krajobrazie mieszkanio-
wym Holandii. Ich likwidacja, czego często domagają się lo-
kalne społeczności, może powodować dodatkowe perturbacje 
na rynku mieszkaniowym. Stało się tak choćby w Vlaardin-
gen, gdzie po zamknięciu „polskiego hotelu” agencje pracy 
Tradiro i Stipt kupiły bądź wynajęły kilkadziesiąt prywat-
nych domów. Z takim przeciwnikiem zwykłym mieszkań-
com trudno rywalizować o nieruchomości.

Tanio?
„Koszty mieszkaniowe nie powinny być zbyt wysokie dla 
migrantów zarobkowych” – twierdzi Frank van Gool, udzia-
łowiec KaFra Housing oraz założyciel agencji pracy OTTO. 
Wie dobrze, że robotnicy nie mogą wydawać dużych pienię-
dzy na zakwaterowanie, bo sam przez lata płacił im minimal-
ne pensje. Ale na pewno wyciśnie z nich maksimum tego, co 
jest dozwolone.

Podobną strategię stosuje wiele agencji pracy tymczasowej. 
Jeśli posiadają znak jakości SNF, na zakwaterowanie mogą 
potrącić do 25 procent wynagrodzenia migranta. Nawet jeśli 

jest to płaca minimalna, to wciąż kilkaset euro miesięcznie. 
Dochodzi do tego, że właściciele nieruchomości walczą w 
sądzie, o to, kto będzie mógł założyć „polski hotel”, bo ich 
liczbę ograniczają plany miejscowe gminy.

Dodatkowy zarobek zapewniają też kary. Tak jest np. w 
Dronten, gdzie w starych budynkach szkolnych mieszkają 
głównie polscy emigranci zarobkowi. Kompleks odwiedził 
dziennikarz gazety Stenton, a oprowadzał go, zaangażowany 
w walkę o prawa gastarbeiterów, działacz związku zawodo-
wego FNV. Na tablicy ogłoszeń dostępny jest regulamin po 
polsku. „Jeśli zgubisz swój klucz, dostaniesz karę, 10 euro za 
to, 50 euro za tamto…” – mówi. Mieszkańcy się nie buntują, 
bo mogą przez to stracić i pracę, i mieszkanie.

Kraj coraz bardziej prekarnego najmu
Podobnie jak w innych krajach Europy Zachodniej pande-
mia ujawniła skalę nadużyć wobec migrantów zarobkowych. 
Taka jest też geneza raportu zespołu Emile’a Roemera, który 
na zlecenie rządu zaczął pracę od przygotowania zaleceń po-
wstrzymujących rozprzestrzenianie się koronawirusa wśród 
pracowników zagranicznych, a skończył na przygotowaniu 
kompleksowej diagnozy.

Finalny dokument pt. „Obywatele drugiej kategorii” postulu-
je m.in. aby uszczelnić rejestrację, oddzielić umowę najmu od 
umowy o pracę, oraz poprawić warunki bytowe, tj. zapewnić 
jednoosobowe sypialnie o minimalnej powierzchni 15 m2. 
Trudno jednak uznać to za rewolucyjne zmiany. Aktywność 
OTTO Work Force na rynku globalnym, gwarantuje, że mo-
del koszarowy umocni się i zostanie uzupełniony o azjatyckie 
wzory optymalizacji zakwaterowania.

Tym bardziej, że migrantom nie jest łatwo wydostać się z 
przewidzianego dla nich „sektora tymczasowości”. Z rapor-
tu organizacji RADAR wynika, że są oni dyskryminowa-
ni i mają mniejszy dostęp do oferowanych mieszkań. Za to 
prekarne warunki, w których żyją gastarbeiterzy, swobodnie 
przenikają do zasad rządzących całym rynkiem najmu w Ho-
landii i wpływają na jego szybką erozję.

Et land med økende usikkerhet for leieboere
I Nederland, som i andre europeiske land, har 
pandemien avslørt omfanget av misbruk av  
arbeidsinnvandrere. Dette har fått regjeringen 
til å sette ned det såkalte Roemer-utvalget, som  
begynte sitt arbeid med å forsøke å hindre korona- 
smitte mellom arbeidsinnvandrere, men so endte 
opp med en sammenhengende diagnose.

Deres endelige dokument er kalt «Andre klasses 
innbyggere» og slår blant annet fast at regis-
treringen må skjerpes inn, at arbeidskontrak-
ten må være adskilt fra husleiekontrakten og at  
boforholdene må forbedres, blant annet ved at et  
enmannsrom må være på minimum 15 m2. Dette 
er imidlertid langt fra noen gjennomgripende 
forandringer og OTTO Work Forces aktiviteter  
verden over ser ut til å garantere at leirmodel-
len vil bli styrka og supplementert med asiatiske  
metoder for å «optimalisere» boforholda.

Dette vil skje fordi det er vanskelig for arbeidsinn-
vandrerne å komme seg ut av den midlertidige 
sektoren. En rapport fra stiftelsen RADAR viser 
at innvandrerne blir diskriminert og har vanske-
ligere tilgang til boligmarkedet. Og på den andre 
sida vil de prekære forholdene som gjestearbei-
derne lever under påvirke hele leiemarkedet i 
Nederland og bidra til at det forvitrer raskt.

Oversatt fra engelsk av Petter Vellesen

Polenhotell i Heerenveen
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KONTRAKTØRVESENET
Tekst: Harald Berntsen

Kontraktørvesenet er ikke noe 
nytt og moderne i det kapitalis-
tiske samfunnet. Det var og er 
tvert om hovedregelen der ar-
beidernes faglige organisering 
er fraværende eller leda bort fra 
sitt eget formål.   

Før fagbevegelsen oppsto, var alle eiendomsløse 
arbeidere i prinsippet kontraktører eller «enkelt-
mannsforetakere». For å overleve konkurrerte 
de med hverandre om å fallby det eneste de 
eide, arbeidskrafta, til de som var kapitalister i 
kraft av å ha tilegna seg et økende privat eien-
domsmonopol på produksjonsmidler, og som 
var avhengige av å få tilført fremmed arbeids-
kraft til de samme produksjonsmidla. Når arbei-
derne i stedet samla seg i fagforeninger og gikk 
til streik dersom kapitalistene ikke gikk med på 
kollektive avtaler om visse lønns- og arbeidsfor-
hold, oppretta de et monopol på arbeidskraft, for  
så langt som mulig å oppheve den overlegne 
makta det private eiendomsmonopolet på produk- 
sjonsmidler ga kapitalistene over arbeiderne 
enkeltvis.

Opphevelsen av arbeidernes innbyrdes konkur-
ranse blei da også møtt med lovforbud mot og 
alle andre slags tiltak for å stoppe den. I dag 
motarbeides den også av den såkalte plattform- 
økonomien, foreløpig særlig i transport- og budsek-
toren, der hovedkontraktøren for eksempel i  
San Fransisco står i kontakt med sine kunder og 
enkeltmannskontraktører over hele verden gjennom 
apper.

Kontraktørvesenet eksisterte og eksisterer altså 
ikke bare i form av arbeiderne som enkeltmanns-
kontraktører. Det utfolder seg også gjennom 
«kollektive» kontraktører som konkurrerer seg 
imellom om, ved hjelp av å holde lønns- og 
arbeidsvilkår nede, å vinne anbud på større 
oppdrag. Det klassiske eksempelet var – og er i 
dag gjenreist i moderne utgave – havnearbeidere 
som under ledelse av hver sine baser eller «stuere» 
(etter den engelske betegnelsen stevedors) hver 
morgen møtte fram på bryggene og konkurrerte 
om å få anbuda på dagens sjaueroppdrag.

Ikke minst i den utbygginga av det moderne 
vei- og jernbanevesen som den kapitalistiske 
utviklinga krevde også her i landet, gjorde det 
samme oppsplittende kontraktørvesenet seg 
gjeldende. Det såkalte Vei- og Jernbanearbeider-
forbundet som fra stiftelsen i 1895 tok sikte på å 
organisere den økende mengden anleggs- og alle 

andre ufaglærte arbeidere, fra 1900 under navnet 
Norsk Arbeidmandsforbund, tok da også straks 
opp kampen for offentlig drift av vei- og jern- 
baneutbygginga, der arbeiderne ville stå overfor 
en og samme offentlige arbeidsgiver og ikke 
være prisgitt private kontraktører. Med støtte  
fra det unge Arbeiderpartiet, som fra starten 
nesten  hundre  prosent besto av kollektivt tilmeldte 
fagforeninger, fikk Vei- og Jernbanearbeider- 
forbundet alt på slutten av 1890-tallet regje-
ringspartiet Venstre med på å avvikle kontrak-
tørvesenet i veiutbygginga, begrunna med  
at kontraktarbeiderne ikke hadde den samme 
tryggheten for å bli tatt vare på under sjukdom 

Harald Berntsen er 
historiker. Han har skrevet 
en rekke bøker,bl.a. 
Norsk Bygningsforbunds 
historie og Hotell- og 
resturantarbeidernes 
historie. Harald er i 
tilegg en ivrig debattant.

Arbeidere ved Gravahalstunnelen ca 1900. Fotograf 
ukjent/Voss folkemuseum
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og i alderdommen som offentlig ansatte.

I den statlige jernbaneutbygginga derimot  
fortsatte også Venstre å anvende kontraktører. På 
tross av motstand fra Vei- og Jernbanearbeider-
forbundet og Arbeiderpartiet fikk for eksempel 
storkontraktørene Strøm og Horneman, med 
erfaring fra bygginga av Panama-kanalen, 
anbudet på å sprenge ut tunnelen tvers gjennom 
Gravahalsfjellet på Bergensbanen 45 kilometer  
fra Voss, for en lavere sum enn staten hadde 
kalkulert arbeidet til å koste. Da tunnelen sto 
ferdig i 1905, to år forsinka, klaga de to kontraktø-
rene over at de ikke «kunne spinne silke» på fortje-
nesten, og i 1908 bevilga stortingsflertallet dem 
50 000 kroner ekstra for innsatsen. Bare Arbei-
derpartiets stortingsrepresentanter stemte imot,  
de sa at kontraktørene jo hadde fått anbudet fordi 
de var billigst, og den som ville være med på 
leiken, måtte tåle steiken.

Den viktigste grunnen til at kontraktørene kunne 
være billige, var – som i våre dager – at de dumpa 
lønns- og arbeidsvilkår, og arbeiderne fikk ingen 
ekstrabevilgning fra Stortinget for sin «offervilje». 
Å gjøre slutt på kontraktørvesenet var og blei en 
av de viktigste kampsakene for den unge fagbe-
vegelsen, i 1904 skreiv en av arbeiderbevegel-
sens fremste foregangsmenn, Chr. Holtermann 
Knudsen, en 28 siders brosjyre om «Kontraktør-
væsenet», den er høyst leseverdig den dag i dag.

I gjenreisingsåra etter andre verdenskrig 
var kontraktørvesenet sterkt svekka. Statens 
Veivesen tok seg av utbygging og vedlikehold 
av store deler av veiene, NSB gjorde det samme i 
jernbanen, og hos entreprenørene i bygnings- og 

anleggsbransjen for øvrig var forholdsvis mange 
arbeidere fagorganiserte og fast ansatte på 
kollektive avtalevilkår. Men i 1948 sa Gerhardsen-
regjeringa ja takk til Marshall-hjelpa og dens krav 
om å oppgi planøkonomien i gjenreisinga, og alt 
på 1950-tallet reagerte Norsk Arbeidsmandsfor-
bund på ei økende nyoppblomstring av kontrak-
tørvesenet ikke bare i kommunene og hos private 
utbyggere, men også i staten. I bygningsbransjen 
begynte et økende antall arbeidere fra 1970-tallet 
å sage over den greina de satt på, ved å selge seg 
sjøl en og en som private næringsdrivende, og 
ikke lenger på kollektive tariffvilkår. Det kunne 
virke lønnsomt så lenge arbeidsmarkedet var 
stramt, og de var unge og hadde krefter til å tjene 
mer på kortere tid.

Men da de gode tidene blei avløst av krise og 
arbeidsløshet, for alvor under Gro Harlem Brundt-
lands hestekur med 180 000 arbeidsledige våren 
1993, fikk de nye enkeltmannskontraktørene for 
alvor tåle steiken ved å ha leika med akkordta-
riffen. Samtidig kom offensiven for privatisering, 
konkurranseutsetting og medfølgende kontrak-
tørvesen som har endt med ødeleggelse og 
oppsplitting av både Statens Veivesen i «Mesta» 
og av hele jernbanevesenet, og dermed av  
arbeiderne i de samme bransjene.

Et avgjørende ledd i den videre gjenreisinga 
av kontraktørvesenet var stortingsflertallets 
vedtak i 1999, med Arbeiderpartiet og Høyre i 
skjønn forening, om å oppheve lovforbuda fra de 
første etterkrigsåra mot privat arbeidsformidling 
og inn- og utleie av arbeidskraft, det vil si: fris-
leppet av bemanningsbransjen. En som alt under 
streiken ved tariffoppgjøret i 2000 advarte mot  

konsekvensene av dette, var lederen Arnfinn 
Nilsen i Arbeidsmandsforbundet, da han blei 
vitne til at NHO sjøl, med loven i hånd kunne 
erstatte innleide streikende resepsjonister i sitt 
hovedkvarter ikke bare med egne ansatte, men 
også med innleid arbeidskraft fra andre beman-
ningsbyråer og utleieselskap som ikke var 
omfatta av streiken.

Den samme erfaringa gjentok seg under streiken 
i reinholdsbransjen i 2012 da IKEA erstatta  
streikende innleide reinholdere med uorgani-
serte fra andre bemanningsfirma som ikke var i  
streik – og den lovlydige ledelsen i Arbeids-
mandsforbundet, med støtte fra LO-ledelsen, sjøl 
nekta sine streikende medlemmer å gå til aksjon 
mot de «lovlige» streikebryterne.

Ikke rart at både NHO, Høyre og FrP ikke 
lenger, som omkring årtusenskiftet, åpent tar til  
orde for å få bort hele fagorganisasjonen og de 
kollektive avtalene fordi den angivelig svekka 
den internasjonale konkurranseevnen, men 
tvert om mannjamnt slutter opp om og hyller 
den norske modellen – att på til med Rotevatn og 
Venstre på slep.

Etter et langt yrkesliv kan det være 
vanskelig å oppdage at man ikke 
skal fylle opp dagen med arbeid, 
men kanskje gå uvirksom hjemme. 
Da kan det være viktig å komme 
sammen med likesinnede for å mim-
re litt og bryte opp i hverdagen med 
sosialt samvær. Det mener i hvert fall 
styret i Bygningsarbeidernes og  
Rørleggernes Pensjonistforening, 
som gjerne vil ha flere medlemmer.

Etter et langt yrkesliv kan det være 
vanskelig å oppdage at man ikke skal fylle 

opp dagen med arbeid, men kanskje gå 
uvirksom hjemme. Da kan det være viktig 
å komme sammen med likesinnede for å 
mimre litt og bryte opp i hverdagen med 
sosialt samvær. Det mener i hvert fall styret 
i Bygningsarbeidernes og Rørleggernes 
Pensjonistforening, som gjerne vil ha flere 
medlemmer. Vanlige pensjonister, AFP-
pensjonister og uføretrygdede kan bli 
medlemmer, og det samme gjelder ektefeller 
og samboere. 

Alderssammensetningen er fra ca 60 år til ca 
80 år og alle er oppegående og sosialt aktive.

Medlemsmøtene avholdes som regel 
den siste tirsdagen i måneden i 
Bygningsarbeidernes Fagforening sine 
lokaler i Møllergata. Der serveres det lunsj 
med kaffe og te, det arrangeres vinlotteri 
og det er gjerne et kort foredrag av praktisk 
karakter.

Ved siden av medlemsmøtene arrangerer 
pensjonistforeningen gjerne utflukter, alt fra 
dagsturer med buss til 4-5 dagers turer i inn- 
og utland.
Hvis dette ser ut til å være noe for deg kan 
du kontakte:

Tore Hansen på tlf 901 33 930

VIL DU BLI MED I 
PENSJONISTFORENINGEN?



Vi krigar dag ut och dag in  
Visst har vi fått det bättre eller hur?  

Mer medelklass  
Mer mellanmjölk  
Mer likgiltighet  

Mer frihet  
Mer pengar  
Mer stress  
Mer press  

Men vi har det bra  
Vi har för mycket, för lite  

Vissa har ingenting, men vi har det bättre eller hur?

Ingen tuberkulos  
Ingen svält  

Ingen fattigdom  
Ingen fast anställning  

Inget förstahands-kontrakt  
Men vi har det bra eller hur?

Vi har mer demokrati 
Mer pengar i plånboken 

Mer skulder 
Mer magsår 

Men vi är inte hemlösa i alla fall eller hur?

Vi har mer jämlikhet 
Mer polarisering 

Fantastiskt eller hur?

Finns det något mer?
Av Lisa Ledin

Lisa Ledin er tidligere betongarbeider. Hun jobber 
nå i Byggettan, bygningsarbeidernes fagforening i 
Stockholm. Hun vil sette ord på følelsen som sprer 
seg når utrygghet og press gjør seg gjeldende og 
mener at svaret staves faglig organisering og felles 
kamp for å snu utviklingen.


