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Löner
Nettolön byggnadsarbetare** 12,50 kr/tim 14 kr/tim 
Så många gånger räcker lönen till minsta levnadskostnad*** - 0,8 ggr - 1,3 ggr 

Några kostnadsexempel
Boendekostnad**** 625 kr/mån I storstad minst 2 100 kr/månd  

Pris i butik för några basvaror*****
 – Kyckling, 1 kilo 21 kr 17,75 kr 
 – Bananer, 1 kilo 7,25 kr 11,80 kr 
 – Ris, 1 kilo 4,50 kr 11,45 kr 
 – Solrosolja, 1 liter 15,60 kr 10,25 kr 
 – Toapapper, 4 rullar 18 kr 7,35 kr 

Övrigt
Arbetstid 40 tim 40 tim 
Dödsolyckor i byggbranschen per 100 000 sysselsatta 18 18 (officiell uppgift, stort mörkertal enl facket)
Andel med i facket i byggbranschen 11 procent 30 procent 

Löner
Nettolön byggnadsarbetare** 41,95 kr/tim 114 kr/tim
Så många gånger räcker lönen till minsta levnadskostnad*** - 1,4 ggr - 3 ggr

Några kostnadsexempel
Boendekostnad**** Ca 1 730 kr/mån, mindre på landet, mer i storstad 5 400 kr/mån
 
Pris i butik för några basvaror*****
 – Kyckling, 1 kilo - 17,90 kr 37,90 kr
 – Bananer, 1 kilo - 18,75 kr 26,90 kr
 – Ris, 1 kilo - 10,60 kr 21,90 kr
 – Solrosolja, 1 liter - 17,65 kr 27,90 kr
 – Toapapper, 4 rullar - 11,35 kr 16,90 kronor

Övrigt
Arbetstid 40 tim (normalt mer, upp mot 50 tim) 40 tim
Dödsolyckor i byggbranschen per 100 000 sysselsatta 12,2  7,4
Andel med i facket i byggbranschen 30 procent 75-80 procent

*Alla uppgifter om Sydafrika, utom lön, är från april 2008. Uppgiften om lön är från mars 2009, enligt Labour Research Service (LRS) 

**Uppgifter från Byggnads, Bygg- och byggmaterialfacket i Ukraina samt Budowlani.

***Socialbidragsnorm plus skäliga kostnader för bostad, el mm i Sverige, uppgifter från fackföreningarna i Polen och Ukraina.

Sydafrika* Ukraina Polen Sverige

Arenabyggare

****Uppgifter från SCB samt från fackföreningar i Polen och Ukraina.

*****Uppgifter från butiker i Stockholm, Donetsk samt Krakow i mars/april 2009.

De två kronor du betalar, som en del av medlemsav-
giften, används för att stärka byggfack runt om i värl-
den. Ungefär hälften används till arbete i Europa, ge-
nom den nordiska unionen, NBTF, och den europeiska 
federationen, EBTF. Det europeiska arbetet handlar just 
nu, 2009, mycket om att försvara kollektivavtalen. 
 I den europeiska unionen, EU, är marknadskrafter-
na starkt pådrivande för att pressa priser med hjälp av 
konkurrens. Facken säger ja till konkurrens men pro-
testerar mot prispress som beror på dåliga löne- och an-
ställningsvillkor. Vi anser att principen lika lön för lika 
arbete ska gälla alla.  

Flera domar i EU:s domstol, EG-domstolen, det senaste 
året har gått emot facken. Byggnads, Målarna och Elek-
trikerna är för EU men vi är starkt kritiska till att ut-
vecklingen den senaste tiden stärkt marknadens frihet 
på bekostnad av mänskliga och fackliga rättigheter.
 Facken försöker därför just nu att stärka det som kallas 

den sociala dimensionen i EU. Det betyder i praktiken 
att man ägnar sig åt att påverka politiker på nationell 
och europeisk nivå så att de ser till förstärka arbetstagar-
nas rättigheter eller i alla fall försvara rimliga villkor i 
EU. Fackens budskap är att ekonomisk framgång för 
Europa bygger på att Europas arbetare har möjlighet att 
efterfråga varor och tjänster. Konkurrens på lika villkor 
är bra – men konkurrens genom lönedumpning och 
försämrade arbetsvillkor leder till försämrad ekonomi 
och växande motsättningar i EU. 

Den andra kronan du betalar går till BTI, Byggnads- 
och Träarbetarinternationalen, som har tolv miljoner 
medlemmar i 350 fackförbund i hela världen.
BTI arbetar just nu framför allt med att stödja fackför-
bund i arbetet för att få teckna kollektivavtal. Det gör 
man bland annat genom stöd till facklig utbildning och 
organisering och genom att teckna överenskommelser 
med de stora globalt verksamma företagen, som till ex-
empel Skanska och IKEA, om rimliga arbetsvillkor.
 BTI arbetar också hårt för att stoppa spridningen av 
asbest. Kanada, Ryssland och Brasilien är exempel på 
länder som fortfarande exporterar stora mängder asbest 
till utvecklingsländer där byggnadsarbetare utsätts för 
det cancerframkallande materialet varje dag.

Du betalar två kronor 
per månad

Knappt två kronor per månad. 
Det är den summa du som 

medlem i Byggnads, Målarna 
eller Elektrikerna betalar 

till internationellt fackligt arbete. 

BTI*

EBTF*

NBTF*

SBTF*

IFS*

EFS*

NFS*



Du kan bidra till att byggnadsarbetare i andra länder får 
möjlighet att kräva bättre arbetsvillkor! Genom att ge 
en femtiolapp i månaden till Byggnads Internationella 
solidaritetsfond ger du möjlighet till facklig kamp i till 
exempel Sydafrika eller Ukraina, länder där villkoren är 
sämre än de du själv har. 
 Solidaritetsfonden som firar 20-årsjubileum 2009 
har projekt i många länder, både nära och långt borta. 
Verksamheten i projekten som får stöd från Byggnads 
handlar mycket om att fackligt organisera arbetarna på 
deras byggarbetsplatser och att utbilda de lokala fackens 
medlemmar. 
 I Sydafrika har byggfacket tagit fram en facklig grund-
kurs och utbildat medlemmar med hjälp av pengar från 
fonden. Ett globalt IT-projekt och ett nätverksprojekt i 
byggbranschen får pengar från fonden för att medverka 
till schysta arbetsvillkor på de VM-arenor som byggs 
inför fotbolls-VM 2010.
 Pengar från fonden används också av fackföreningar 
i Ukraina, Indien, Nepal, Ryssland, Sydkorea och Bra-
silien. Medel från fonden går dessutom till regionala 
fackliga projekt i sydöstra Asien, Centralasien, Balkan 
och i Latinamerika.
 Dessutom används en del pengar till att bygga upp 
regionala nätverk. På det sättet kan nationella fackfören-
ingar i grannländer stödja varandra. Ett sådant exempel 
är nätverket i sydöstra Asien där fackföreningarna sam-
arbetat för att få stora regionalt verksamma företag att 

teckna globala avtal och för att medverka till att migrant-
arbetare får stöd i sina krav på rimliga arbetsvillkor.
 Alla projekten drivs tillsammans med det internatio-
nella byggfacket, BTI. Och nästan alla får också stöd av 
den svenska myndigheten för internationellt bistånd, 
Sida. Sida kräver tio procents egeninsats av de organisa-
tioner som får stöd från de svenska skattebetalarna.
 En styrelse beslutar över hur fondens pengar ska an-
vändas. Vill du påverka kan du lämna förslag via din 
avdelning i Byggnads.
 Idag ger redan många ett personligt bidrag till fonden 
men vi behöver bli fler. Om vi alla ger en femtiolapp 
per månad skulle byggfackens medlemmar i de länder 
som bygger för VM 2010, EM 2012 och VM 2014 få 
långt bättre resurser att organisera och förhandla än de 
har idag. 
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Visa solidaritet – ge ditt bidrag 
till Byggnads solidaritetsfond. 
Lämna ditt bidrag på postgiro 
30200-0 eller anmäl en auto-
girering till Byggnads Solidaritets-
fond. Tillsammans är vi starka!

 & bistånd




