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Kul att få 
möjlighet att 
träffa andra 
tjejer som 
jobbar i bygg-
branschen 
och lyssnar på 
dem. Det är ett härligt gemen-
skap med full fart!
Katrin, snickare,  
40 år, Jakobsberg.

För att stötta 
tjejer i bran-
schen. Att 
byta erfaren-
heter och få 
en inblick hur 
vi själva kan 
göra för att uppnå en bra arbets-
miljö. Alla har vi våra styrkor vi 
behöver bara använda dem på 
rätt sätt!  Stephanie, snickare, 
24 år, Göteborg.

För att de gör 
ett fantastiskt 
och viktigt 
arbete. Min 
dotter går på 
byggprogram-
met och jag 
vill att arbets-
marknaden ska se till individen 
och inte könet när det är dags 
för henne att söka jobb. Rosel, 
VVS- lärling, 45 år, Rengsjö.

Mångfald och 
systerskapet 
är enormt 
viktigt för 
mig! Klart 
att vi kvin-
nor ska stötta 
varandra i en bransch där vi är 
minoritet. 
Anja, murare/plattsättare,  
32 år, Luleå.
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INBLICK information från BYGGNADS – ditt fackförbund

– Vi behöver fler lokala nätverk 
och fler aktiva kvinnor i Byggnads 
för att kunna öka medlemsantalet 
och även behålla kvinnorna som är 
i branschen, säger Emmelie Ren-
lund, som sitter i Nätas styrgrupp.

Nätverket fungerar som en 
gemensam mötesplats där byggkvin-
nor kan träffas för att utbyta erfaren-
heter, nätverka och utbilda sig. 

– Ända sedan kongressbesluten 
och igångsättandet av bland annat 
machokampanjen har vi, med 
draghjälp av Näta, fått en positiv 
medlemsutveck-
ling för kvinnor i 
branschen. Men jag 
blir dock bekymrad 
över arbetsgivarnas 
oförmåga att inte ta 
sitt ansvar att anställa fler kvinnor.

Anna Lundström, ställningsbyg-
gare från region Gävle-Dala har 

varit aktiv i Näta under många år och sitter i Nätas 
styrgrupp.

– Det är många kvinnor i branschen som har 
stannat kvar på grund av vårt stöd så det är jät-
teviktigt att vi finns. Alla kvinnor får vara med. De 
kan börja med att gå med i vår Facebookgrupp och 
ställa frågor till oss där, men de är också välkom-
men att ringa eller maila. Vi vill hjälpa till i alla 
största mån, men man ska komma ihåg att vi är 
vanliga byggnadsarbetare som jobbar dagtid.

På ett högre plan har Näta drivit motioner på 
kongresser och stöttat kvinnor att ta plats i orga-

nisationen, på lokal nivå kan det röra sig om att 
informera genom besök eller via flygblad.

– Det största bekymret vi ser är att det finns en 
stor motvilja att anställa tjejer och då är det många 
som ger upp och jobbar med annat. Det ska inte 
vara annorlunda att anställa en kvinna. Ju mer vi 
syns utåt desto lättare blir det uppåt. Vi vill inte att 
arbetsgivaren ska se bekymmer, utan se oss som 
arbetskraft, en till person att räkna med.

Den årliga Näta-träffen har hållits på Rönne-
berga i 15 år. Det är ett viktigt tillfälle för kvinnor 
i branschen att utbyta erfarenheter, träffa andra 
i liknande situation och få mer kunskap i fack-

lig verksamhet. Ofta är man enda 
kvinnan på sin arbetsplats och på 
Näta-träffen får man bli en del i en 
gemenskap.

– Vi sitter inte och har syjunta i 
tre dagar, utan pratar lösningar. Vi 

väcker frågor, tankar och diskuterar oss fram till 
lösningar, säger Anna Lundström.

Vad har Näta för mål?
– Vi vill bli fler kvinnor. Enligt Byggnads ”mål 

och vision” ska vi vara minst 5% till 2022. Sedan 
vill vi framförallt stärka, stötta och behålla kvin-
norna, utbilda och bidra till att förändra macho-
kulturen. Under årets Näta-träff kommer vi också 
påbörja arbetet med att utse ambassadörer. Målet 
är att ha en ambassadör i varje region som ska 
hjälpa oss att stärka, stötta, behålla kvinnor och 
att väcka fackligt intresse.

Vad ger Näta dig personligen?
 – Gemenskapen. Styrkan att fortsätta även 

tunga dagar, säger Anna Lundström. n

Näta: ”Många kvinnor har 
stannat tack vare vårt stöd”

Är du kvinna i byggbranschen? Som medlem  
i Byggnads blir du automatiskt med i Näta, Byggnads 
nätverk för kvinnor. Näta finns för att stötta, stärka 
och behålla tjejer i byggbranschen. 

Varför är du aktiv 
 i Näta?

” Det ska inte  
vara annorlunda 
att anställa en 
kvinna.”

NR 3   MARS  2016   I N B LIC K   53

Fyra fakta du inte visste
n Det finns 916 aktiva kvinnliga byggnads-

arbetare.

n Plattsättare är det populäraste yrket bland 
kvinnliga byggnadsarbetare.

n Näta har haft nätverksträffar i 15 år.

n Hushagsgymnasiet i Borlänge är bäst på att 
rekrytera tjejer till Byggprogrammet och 
alla deras lärare går jämställdhetsutbild-
ning.

Mer om Näta hittar du på byggnads hemsida.

n Varje år anordnas en nätverksträff för 
byggkvinnor på Rönneberga kursgård i 
Stockholm. Träffen varar i tre dagar och då 
förs diskussioner om hur det hur det är att 
vara kvinna i byggbranschen. Träffen 
innehåller också  fackliga och politiska 
frågor, intressanta föreläsningar och 
grupparbeten.

n  Gör en intresseanmälan redan nu genom 
att ringa er studieansvariga på regionen 
eller skicka in en intresseanmälan på 
hemsidan. Sista datum är 11 mars.

Nätas historia
n 1998 togs ett Kongressbeslut om att öka 

antalet fackligt aktiva kvinnor. Under 
2000–2001 drog förbundet igång allmän-
fackliga ledarutbildningar för kvinnor för 
att öka intresset för att jobba fackligt i 

Byggnads. Ur dessa utbildningar föddes 
det kvinnliga nätverket. Några eldsjälar 
bildade en arbetsgrupp och aktiviteterna 
tog fart.

Anmäl dig till Näta-träffen!

Byggnads ordförande Johan 
Lindholm föreläser på 

Näta-träffen. 
foto: John Schäfer

4 SNABBA!

Anna Lundström.

Under tre dagar möts kvinnor från hela landet för att diskutera kvinnors roll i byggbranschen.

Gruppbild från Näta-träffen 2016. Nätas styrgrupp.



Byggnads Mälardalen
Portalgatan 32, 754 23  Uppsala
Tfn 010 601 10 04, fax 018 19 45 01 
malardalen@byggnads.se  
Medlemskrets Strängnäs: Medlemsmöte ons den 9 
mars kl 18.30 på ABF.
Medlemskrets Hallstavik: Medlemsmöte mån den 14 
mars kl 19.00. Tema: politikerbesök. Plats: Folkets Hus 
i Hallstavik.
Medlemskrets KAK: Medlemsmöte mån den 14 mars kl 
18.00. Plats: Folkets Hus i Köping

Byggnads Stockholm-Gotland
Skytteholmsvägen 2, 171 25 Solna
Tfn 010 601 10 08, fax 08-734 66 60 
byggettan@byggnads.se 
Medlemskrets Nordväst: Medlemsmöte tis den 8 mars 
kl 17.00. Förtäring serveras. Tema: Avtalsrörelsen. 
Gäst: Lars Holmström, ordförande Byggnads Stock-
holm-Gotland. Plats: Restaurang Flottiljen, Korprals-
vägen 5, Barkarby.
Medlemskrets Handen: Medlemsmöte tis den 8 mars 
kl 17.00. Förtäring från kl 16.30. Tema: Avtalsrörel-
sen, Kvinnor i Byggbranschen, 1:a maj. Gäst: Roger 
Johansson, Avtalsenheten Byggnads. Plats: Vegabaren 
i Handen.
Medlemskrets Huddinge: Medlemsmöte tis den 8 mars 
kl 17.30. Förtäring från kl 17.00. Tema: Avtalsrörelsen 
och bostadspolitik. Gäst: Leif Nysmed, riksdagsleda-
mot. Plats: ABF, Huddinge.
Medlemskrets Södertälje: Medlemsmöte tis den  
8 mars kl 17.30. Mat serveras. Tema: Avtalsrörelsen, 
mål & visioner, sociala medier. Gäst: Roger Johansson, 
Avtalsenheten Byggnads. Plats: Södertälje Stadshus.
Medlemskrets Johanneshov: Medlemsmöte tis den  
8 mars kl 18.00. Förtäring från kl 17.00. Tema: Hur går 

det i avtalsrörelsen, alla avtal? Plats: Farsta Gård. 
Medlemskrets Nordost:. Medlemsmöte tis den 8 mars 
kl 17.30. Förtäring från kl 16.30. Tema: Info om avtalet 
och ordning & reda. Plats: Scandic Upplands Väsby, 
Hotellvägen 1. 
Medlemskrets Nacka: Medlemsmöte tis den 8 mars  
kl 17.00. Förtäring serveras. Tema: Sedvanlig möte-
sordning. Plats: Boo Folkets Hus, Orminge centrum.
Medlemskrets Stockholm:. Medlemsmöte tis den  
8 mars kl 17.00. Förtäring serveras. Tema: Avtalsrörel-
sen, hur går avtalsförhandlingarna? Förbundsmedver-
kan. Plats: Kristinehovs Malmgård, Kristinehovsgatan 2.
Medlemskrets Gotland:. Medlemsmöte tis den 8 mars 
kl 18.00. Förtäring serveras. Tema: Avtalsrörelsen. 
Plats: Arbetarrörelsens hus, Visby.

Byggnads Väst 
Olof Palmes Plats 1, 413 04 Göteborg
Tfn 010 601 10 09,  Fax 031-774 33  77 
vast@byggnads.se 
Medlemskrets Lidköping: Medlemsmöte tors 
10 mars kl 17.30. Plats: Läktarsalen, Lidköpings 
Folkets Hus.
Medlemskrets Vara: Medlemsmöte mån 21 mars 
kl 18.00. Plats: Rosa huset, Sveagatan 12, Vara. 
PRO Byggnads: Årsmöte ons den 16 mars kl 11.00. 
Plats: Heurlins Plats 9, vån  
2 (baksidan Folkets Hus), Göteborg. 

Byggnads Småland-Blekinge
Rådjursvägen 1, 352 45 Växjö
Tfn 010-601 10 07   
smaland-blekinge@byggnads.se 
Medlemskrets Alvesta: Medlemsmöte ons den 9 mars 
kl. 18.00 i Byggnads Småland-Blekinges nya lokaler på 
Södra Järnvägsgatan 8 i Växjö. 

MÖTEN & SÅNT

A-kassan 
Ersättning  
från A-kassan betalas 
ut den 3, 10, 17, 24 och 31 
mars.

Autogiro Betalar du 
medlemsavgift via autogiro 
måste pengar finnas på ditt 
konto senast den  
29 februari .

Vi vill ge er medlemmar 
bästa möjliga service under 
avtalsrörelsen. Förutom att 
ni hittar all aktuell informa-
tion på hemsidan under  
byggnads.se/avtal-2016, 
skickar vi även ut nyhetsbrev 
och sms till de medlemmar 
där vi har mailadresser och 
telefonnummer registrerade. 
Så har du inte registrerat 
dina kontaktuppgifter- gör 
det nu!

Registrera kontakt- 
uppgifterna via hemsidan 
efter att du loggat in på mina 
sidor eller genom att, på 
avtalsnytt-sidan; fylla i vilket 
avtal du vill ha sms-informa-
tion om. n

PREMIÄRMINISTER DAVID CAMERON 
har lyckats förhandla till sig bättre villkor för 
England i EU. Bakgrunden är att England ska 
ha en folkomröstning om fortsatt medlem-
skap. Och det är inga dåliga undantag han 
fått igenom. Just nu har de som vill lämna EU 
fördel i opinionen, men David Cameron hop-
pas vända siffrorna med de nya villkoren för 
England. 

Det är många som ifrågasätter EU utifrån 
olika utgångspunkter. Flyktingkrisen visar 
väldigt tydligt att när det väl gäl-
ler så stänger Europas länder sina 
gränser och istället för solidaritet 
möts människor i nöd av taggtråd 
och gevärspipor. 

Jag tror att även vi i Sverige 
behöver stanna upp och fråga oss 
om vi har de bästa villkoren för vårt medlem-
skap i EU. Vi minns ju alla hur vi blev lovade 
att den svenska modellen skulle lämnas orörd 
när vi gick med i EU. Så har det sannerligen 
inte blivit. Tvärtom.

Vi har fått EU-domar som sätter kapitalets 
rörlighet före löntagarnas rättigheter. Konse-
kvenserna har blivit att våra kollektivavtal 
inte längre får gälla och att arbetskraft blir 
utnyttjad. I byggbranschen har vi ett flertal 
exempel på hur människor arbetar under 
vidriga och slavliknande förhållanden. 

Det är inte detta EU som är min vision. 
Jag vill se ett solidariskt EU där löntagarnas 
rättigheter skyddas och facklig verksamhet 
respekteras. Vi måste få igång en diskus-
sion om detta. Nu när England vill förhandla 
fram bättre villkor borde det vara ett gyllene 
tillfälle för den Svenska regeringen att passa 
på och inleda samtal om detta. 

Jag tror att alla är medvetna om att EU har 
ganska liten legitimitet hos vanligt folk, både i 
Sverige och Europa. Detta måste våra politi-
ker fånga upp. EU har blivit en överstatlig or-
ganisation som lever sitt eget liv. Detta märker 
människor och vänder samarbetet ryggen. 

DET FINNS EGENTLIGEN inget som säger 
att vi måste acceptera de domar som kommit 
och som begränsar den svenska modellen. Lex 
Laval borde slängas i soptunnan och istället 

ska våra kollektivavtal skyddas av 
EU. Det är bland annat detta som 
måste till för att vi ska få männ-
iskor att känna förtroende för 
EU. Annars finns det en stor risk 
att det kommer krav på att vi lika 
gärna kan lämna samarbetet. 

I en globaliserad värld där människors 
säljs billigt som arbetskraft måste vi ha mot-
krafter. Marknaden och kapitalet känner inga 
gränser och tar varje tillfälle till att få billig 
arbetskraft. Då finns det ett bra verktyg som 
motvikt till detta och det stavas kollektivavtal. 
Det gör ingen skillnad på människor utan ger 
alla samma rättigheter och möjligheter. 

DÄRFÖR UPPMANAR JAG regeringen att nu 
ta tillfället i akt att kräva att Sveriges modell 
ska få gälla och lämnas orörd. Kan David Ca-
meron förhandla fram speciella regler för Eng-
land så vore det väl väldigt konstigt om inte 
också Stefan Löfven kan göra detsamma för 
Sverige. Stefan är ju gammal fackförenings-
man så han vet ju vad det rör sig om och vilka 
värden som står på spel. Sveriges löntagare 
vill se lite handlingskraft och det nu! 

Byggnads har överlämnat 
sina avtalskrav och nu börjar 
avtalsrörelsen ordentligt. 
Arbetsgivarna är aggressiva 
och angriper våra avtal. Jag 
känner mig peppad. För vi 
står starka och eniga i våra 
krav. Nu kör vi! 

SVENSKA BYGGNADS-
ARBETAREFÖRBUNDET,  
106 32 stockholm
besöksadress: hagagatan 2,  
stockholm, tel: 010-601 10 01

JAG VILL SE 
ETT SOLIDARISKT EU

FULL SERVICE  
I AVTALS- 
RÖRELSEN! Vill du  

annonsera  
om möten och 

aktiviteter?  

Mejla: asa.kemkes 

@byggnads.se

johan lindholm – förbundsordförande       telefon 010-601 1068      
mobil 070-306 65 40     e-post johan.lindholm@byggnads.se

                     JOHANS    
     TACKLING! 

54    I N B LIC K    NR 3   MARS  2016 NR 3   MARS  2016   I N B LIC K   55

”I stället för 
solidaritet möts 
människor i nöd  
av taggtråd och 
gevärspipor.”

UMEÅ
22 mars

ÖREBRO
8 marsNU FÖRÄNDRAR VI  

BYGGBRANSCHEN!
Workshopturnén för en jämställd byggbransch rullar 
vidare under våren. Läs mer och anmäl dig på  
stoppamachokulturen.nu/workshops
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Skriv gärna ut och sätt upp 
nyhetsbrevet på arbetsplatsen.


