DEN OBUNDNA SKOGSTIDNINGEN

Robert Jamrozy, Wieslan Czarnecki. Janusz Stalicki är i Sverige för peng
arnas skull. En ny bil och ett bättre liv hägrar. Men redan om fem år kan
de polska lönerna vara i kapp. Vem ska röja de svenska skogarna då?
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slutade med att de lämnade sågarna i skogen
och åkte hem, berättar Sten Gustafsson.
- Vi är nybörjare på det här med utländsk
arbetskraft och har bara haft det på prov un
der en säsong. I fjol hade vi 12 polacker som
jobbade åt oss. I år räknar vi med att behöva
mellan 30 och 35 skogsarbetare, säger han.
Här nere kan man inte få tag på några svenska
skogsarbetare. Och vi har det extra besvärligt
med närheten till Norge där de har hiskeliga
löner.
BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT har hämmat fö

retagets utveckling. Utländsk arbetskraft är
en förutsättning för att öka omsättningen. I
fjol ökade omsättningen från 600 ooo

till 5,5

miljoner kronor. I år räknade man med att
prenörer när någon servar med med bränsle? Tveksamt enligt Skogs- och räavtalet .
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"Bokhandlaren från Gdansk"
fixar fram polska röjare
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ET LÅTER SOM HISTORIA hämtad från en roman. �le;:i möre

med Dariusz Kusnierz, eller "Bokhandlaren från

G<lansk

som han något föraktfullt har kallats i branschen är sa långt

ifrån fiktion och drama man kan tänka sig. Han ger ett nästan öd
mjukt intryck, lätt undfallande, korrekt men ändå länsamL
Dariusz äger och driver ett av de bemanningsförerag som

Utländsk arbetskraft är nyckeln. Robert,
Wieslan, J anusz och hundratals andra polska

prenörer. De hinner inte med arbetsledning
te har sett.

Skogsservice vill växa, om de får.
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på ett objekt som vi vil

omsätta 20 till 2 5 miljoner kronor. För Svensk

na pengar. Är de lönedumpare eller företa

-or fyller whiteboardtavlan. Kommentarerna och invändningarna
från skogsbranschen lyser med sin frånvaro. Facket är inte ens där,
trors att de bjudits in. De drog sig ur dagen innan. Irritationen bland
entreprenörerna är påtaglig.
Nu ska han dra vidare genom Sverige. Ett möte med facket väntar.
Under vårt samtal blir det allt tydligare att avståndet mellan den
svenska och polska arbetsmarknaden i vissa frågor är väldigt långe.
- Vi får se vad som händer. Jag kommer hur som helst inte att kunna
skicka lika mycket personal till Sverige om jag måste anställa dem. Det

har haft

blir mer pappersjobb och jag kommer inte att kunna betala lika bra.

polsk arbetskraft i Sverige. Hans verksamhet

En möjlig lösning är att personalen an

förknippas numera med lönedumpning, skat

ställs i svenska företag, som betalar en för

tebrott och urusla arbetsförhållanden.

medlingsavgift till Dariusz Kusnierz. Men

VI FÖR ETT SAMTAL OM hans verksamhet som

betarna då kommer att få sämre betalt, och

fått fack och uppdragsgivare att reagera. Han

det är tydligt att det är pengarna som lockar.

Dariusz uppfattning är att de polska skogsar

har brutit mot kollektivavtalet, och kanske

Samtidigt går den polska ekonomin snabbt

också mot svensk skattelagstiftning. Men i

framåt. Branschkännare menar att de polska

Dariusz Kusnierz ögon är det inga konstighe

lönerna om några år kommer att ligga på

ter. Och några hemligheter som måste döljas

samma nivå som de svenska.

har han inte.
-Jag har följt den polska lagstiftningen. Vi
har helt enkelt gjort den här föreragskonstruktionen för arr kogsar

- Just nu är det inga problem. Och det är
det nog inte på fem års sikt heller, spekulerar
Dariusz Kusnierz. Men på 10 till 20 års sikt, kan det bli svårt att få

betarna ska tjäna så mycket pengar som möjligt och minimera pap

folk till Sverige. Då kanske svenskt skogsbruk får titta ännu längre

persarbetet, säger han.

bort, funderar han. Redan nu går det rykten om att vissa rekryterar

Mediarapporteringen de senaste månaderna har förändrat Yillk:o

arbetskraft ända borta i Asien.

ren. Han räcker fram ett brev, skrivet på svenska. Skogs- och Träfacket
kallar till lokal förhandling.

FRAMTIDEN FÅR UTVISA om Dariusz Kusnierz och hans kollegor är

- En vän till mig har översatt det så jag vet vad som står, säger han.

skurkar eller inte. I väntan på det har svenskt skogsbruk en hel del att

Och jag vill gärna ha kontakt med facket, säger han.Jag vill inte und

fundera över. Vad händer om tillströmningen av arbetsvilliga polacker

vika dem, jag gömmer mig inte.

mattas av? Bristen på svensk arbetskraft är påtaglig. Kanske ligger lös

Den här dagen har han presenterat sin verksamhet på ett semina
rium om utländsk arbetskraft i Dals-Ed. Löner och anställningsvill26
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ningen i högre löner och status för skogvårdsarbeten, eller sätter me
kaniseringen rejäl fart. V äntar något hela annat runt hörnet?
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