Bokhandlaren
från Gdansk,
Dariusz
Kusnierz,
hjälper bland
andra
Susanne
Andersson
från Lesjöfors
att få folk till
de många
röjningarna
i skogen.
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Entreprenörers
bluff ger högre lön
Pressade priser och
fackligt motstånd
tvingar skogsvårds·
entreprenörerna att
fuska när de tar in
utländsk arbetskraft.

barnvagn och renovera huset,
säger Dariusz Kusnierz, som
förmedlat flera hundra lands
män till Sverige.
Problemet är det här uppläg

En entreprenör berättar för
ATL att Stora Enso bjuder
under 190 kronor i timmen för
röjning. Vilket är för lite.
- För svensk arbetskraft är

get är förbjudet. Enligt kollek

man uppe på 270 till 300 kro

tivavtalet

nor.

Skogs-

mellan

SLA

och

och träfacket måste

Och jag gissar att du

måste upp till 250 kronor för

skogsarbetare vara anställda.

polsk för att du ska få en

Skulle polackerna vara an
ställda minskar deras lön med

verksamhet som
säger Per Arne

hyraren Dariusz Kusnierz och

mellan 25 och 40 procent

berättar hur han låter röjare
och plantörer jobba som egna

högre skatter och avgifter.

från arbetsgivarorganisatio
nen SLA.

företagare i stället för som

Kollektivavtal

Det låga priset på skogs
vårdstjänster gör att många

anställda på svenska hyggen.
Han anställda får netto 65

Dariusz Kusnierz ritar och be
rättar på det krismöte som

vill kringgå reglerna och ta in
Dariusz Kusnierz polska hant

procent av inkomsterna. Själv
är hans vinst bara fem pro

skogsvårdsbranschen samla
des till i Ed i Dalsland på fre

verkare, vilka bara kostar 180
kronor i timmen.

cent.

dagen.

Samma pengar

jat svältlöner bland utländska

EDATL
- Vi maximerar deras inkom
ster,

säger

arbetskraftsut

Sedan SR Kronoberg avslö

går runt,
Nordholts,

Jämföra med byggsvängen

Och lönedumpning är det inte

skogsarbetare

har

stora

Men då krävs det att facket
går med på att tillåta enskilda

heller frågan om, hans polack

skogs-

energibolagen

företagare att ta jobb i sko

er kan tjäna lika bra som sina

krävt att gästarbetarna ska ha

svenska kollegor.
- De ska ha samma pengar i

villkor enligt kollektivavtalet.

gen.
- Tror man att arbetstagar

näven. Jag kan inte ha två

Vilket betyder anställning,
lägre lön, färre intresserade

definitionen är det enda verk
tyget som håller lönedump

olika synsätt. De är ju samma
människor, säger
Susanne

och en befarad brist på arbets
kraft.

ning borta, då räcker det att
titta på byggsvängen, så inser
man att det inte är så enkelt,

och

de

Andersson, som sysselsätter
20 svenskar och 20 polacker i

Under 190 kronor i timmen

sitt företag.

Den utländska arbetskraften

Skogs- och träfacket valde,

behövs, det är alla överens om.

liksom flera stora skogsbolag,

En lösning vore förstås att

att inte komma till träffen i

skogsbolagen betalade vad det
kostar att ha en röjare an

Ed.

Men faktum är att polacker
na får lägre pension.
- Det är rätt. Men frågar du
mina killar kan jag garantera
dig att de föredrar att få peng

ställd. Men det gör de inte all

arna nu så att de kan köpa

tid.

säger PerArne Nordholts.
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