
 
 

EU:s domstol ger Byggnads bakläxa 
Sverige fälldes återigen i domstolen. 
Se också Toni kommentar efter artikeln 
  
EU:s domstol anser att Byggnads blockad av bygget i Vaxholm 2004 var ett hinder för 
friheten att erbjuda tjänster som inte var motiverad av hänsyn till arbetstagarna. Det 
lettiska företaget försattes i konkurs efter blockaden och Lettland har protesterat mot 
den svenska hållningen.  

Enligt domstolens pressmeddelande är rätten att vidta fackliga stridsåtgärder en 
grundläggande rättighet. Men stridsåtgärderna måste vara grundade på tvingande hänsyn till 
allmänintresset. Domstolen anser att en blockad av byggarbetsplatser kan vara ett sätt att 
garantera utsända anställda deras arbets- och anställningsvillkor. Men stridsåtgärderna kan 
inte vara motiverade av att tvinga fram en anslutning till byggnadsavtalet. 

Domstolen konstaterar att arbetsgivare är skyldiga att uppfylla vissa regler som gäller 
arbetstagarna enligt utstationeringsdirektivet. 

Dotterbolaget till det lettiska företaget Laval blev i november 2004 utsatt för en facklig 
blockad sedan förhandlingarna om kollektivavtal med fackförbundet Byggnads misslyckats. 

Företaget tvingades så småningom ge upp det pågående skolbygget i Vaxholm och kontraktet 
med kommunen revs upp. Blockaden ledde till att bolaget försattes i konkurs. 

Arbetsdomstolen (AD) tog i mars 2005 ställning i konflikten genom ett provisoriskt beslut. 
Då bedömde AD att den fackliga blockaden inte stred mot reglerna. Men AD tog inte slutlig 
ställning, utan valde att vända sig till EU:s domstol och bad om hjälp med bedömningen. 

Den lettiska regeringen har protesterat mot den svenska hållningen. Lettland ser den fackliga 
blockaden som ett brott mot EU:s grundlagar som garanterar fri rörlighet över gränserna. 

LO:s ordförande Wanja Lundby-Vedin är bekymrad över att EG-domstolen underkänner 
det sätt som direktivet hanterats i Sverige. 
– EG-domstolens bedömning sätter nu likabehandlingen av arbetare ur spel. Och det är 
fullständigt oacceptabelt. 
Lundby-Wedin sätter nu press på regeringen att ändra lagen. 
– Vi har ju en regering och en arbetsmarknadsminister som hävdar att de står bakom den 
svenska modellen, säger Lundby-Wedin. 
 
 
Toni kommentar: 
Att Sverige är mästare inom EU att vara hycklare är nog vida känt och föga förvånande 
blev det ännu en gång en fällande dom mot Sverige för att regeringen gick hand i hand 
med Byggnads för att skapa kortsiktiga vinster hos svenskar som tror man kan vara 
med EU på egna villkor men underteckna ett avtal med EU vid inträdet utan 
reservation förutom att få sälja sprit vi systembolaget och fortsatt förgifta svenska med 
att snusa något som är förbjudet i hela EU området inkl Åland. 



Alliansen fortsätter en vänster regerings hyckleri politik i tron att man vinner röster, 
det är som att kissa i byxan det är skönt för stunden. Dom politiska skadorna för svensk 
trovärdighet inom EU är betydande men inte förvånande för någon annan medlemsstat. 
Sverige har sedan sitt inträde valt att själv sätta sin agenda och låta EU domstolen 
pröva ärende efter ärende med klar kunskap om att man förlorar. Det är politisk 
hyckleri, man följer svenska facket för att vinna poäng, låta EU domstolen avgöra i 
vetskap att man förlora där det gäller att försena så mycket som möjligt och när man 
förlora så skyller man på EU fast regeringen har kunskapen om de lagar som gäller 
inom EU och man vid inträde anslutit sig till- reservationslöst. Om detta inte är ett stort 
mått av hyckleri vad är då hyckleri? 
Sverige tillhör de länder inom unionen som har flest fällande domar, domar där man 
bryter mot Unionens lagar där brotten mot dom mänskliga rättigheterna leder stort, 
också ett rekord att vara stolt över? Samtidigt som den svenska regeringen på sin 
hemsida: vi skall lära EU länderna svenska värderingar! Låt oss vara klar över så 
imbecilla är inget annat EU lands regering, det må vara PK =politisk korrekt i Sverige. 
Är man med i EU skall man följa de lagar som gäller och det gäller även för den svenska 
regeringen och samtliga svenska myndigheter. Det är bra att inte EU domstolen 
acceptera Byggnads maffia fasoner med mätavgifter för alla byggen så att man kan 
finansiera den egna organisationen och som en dimridå påstår man att företaget vägrat 
skriva under ett kollektivavtal. Skäms!    
Ruggigt är nog ett ord i underkant! 
 
 


