
Västerorts LS av SAC genom-
förde i förra veckan blockader
mot byggföretaget Skanskas
internationella huvudkontor i
Solna. Facket protesterade mot
att Skanska anlitat ett oseriöst
bemanningsföretag som
utnyttjat papperslösa arbetare.

Mario Flores Vasques, som är
medlem i Västerorts LS av SAC,
utförde byggstädning på en av
Skanskas byggarbetsplatser från
maj till oktober förra året. Han var
anställd av ett bemanningsföretag,
som anlitades av Skanska. Facket
hävdar att Mario Flores Vasques
aldrig fick betalt av underentre-
prenören.

– Det här är frågan om slavar-
bete, säger Ruben Tastas Duque
vid Västerorts LS av SAC.

Syndikalisterna har tidigare
haft kontakt med papperslösa
arbetare som blivit utnyttjade av
den här underentreprenören. Väs-
terorts LS har också varnat Skan-
ska för det oseriösa företaget, trots
det fortsatte byggföretaget att
anlita bemanningsfirman.

Genom att markera mot upp-
dragsgivaren Skanska hoppas fack-
et på att kunna göra dem upp-
märksamma på att de har ett
ansvar för att inte anlita oseriösa
företag.

– Det är ingen mening att ge
sig på bemanningsföretaget. Det
är ett helt oseriöst företag och det

bästa som kan hända är att de går i
konkurs och uppstår igen under
ett annat namn. Det är dags att
Skanska inser att de har ett ansvar
för att inte anlita sådana här före-
tag, säger Ruben Tastas Duque.

Han kritiserar också LO-för-
bundet Byggnads agerande, eller
snarare brist på agerande, mot
bemanningsföretaget.

PÅ SKANSKA säger man att företaget
inte har någonting att göra med
den konflikt som fackets aktion
handlade om.

– När vi anlitar en underentre-
prenör kontrollerar vi att de teck-
nat kollektivavtal, har f-skattsedel
och momsredovisar. Det är viktigt
att företag vi samarbetar med följer
de regler som gäller på svensk
arbetsmarknad. Det har det företa-
get gjort och djupare än så under-
söker inte vi, säger Per-Lennart
Berg, presstalesman på Skanska.

Men Per-Lennart Berg påpekar
också att Skanska nu har avbrutit
samarbetet med underentreprenö-
ren, sedan företaget hamnat i likvi-
ditetskris. 

DE UPPEMOT tjugo fackliga aktivis-
terna på plats vid Skanskas inter-
nationella huvudkontor i Solna
beslutade sig för att hålla en
stängd blockad mot företaget både
på onsdagen och på torsdagen i
förra veckan. Besökare hänvisades
bort från de två huvudingångarna.

Båda blockaderna övervakades av
polisen. Syndikalisterna valde själ-
va att lyfta blockaden efter två tim-
mar på onsdagsmorgonen men vid
torsdagens blockad valde polisen

att ingripa och förflytta sex fackli-
ga aktivister från huvudingången.

Ruben Tastas Duque säger att
facket kommer att försöka få kon-
takt med Skanskas ledning för att

få till stånd en förhandling. Om
inte det lyckas kan det bli fler fack-
liga aktioner mot Skanska.
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”Det är dags för Skanska att inse att de har ett ansvar”
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Ett tjugotal fackliga aktivister blockerade huvudingångarna vid byggföretaget Skanskas internationella 
huvudkontor både onsdag och torsdag.
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