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تبادلت النقابات وأصحاب العمل رشوط االتفاقّية

قامت نقابة IF Metall اليوم )21/12( بتبادل رشوط االتفاقيّة مع منظامت أصحاب العمل بضعة 

أيّام قبل ليلة عيد امليالد املجيد. "إّن زيادة الرواتب بنسبة 4.4 يف املائة واستمرار تخصيص املال 

للمعاش التقاعدي الجزيئ deltidspension/ املعاش املرن flexpension هي رشوط مشرتكة مع 

Unionen و نقابة مهندسو السويد Sveriges Ingenjörer" رصّحت ماري نيلسون، رئيسة االتحاد 

.IF Metall النقايب

و كام أستمرت ماري نيلسون بالقول إن مطلبنا املشرتك لزيادة الرواتب بنسبة 4.4 يف املائة هو 

سقف مستدام طويل األمد يأخذ يف االعتبار كال من القّوة التنافسية الصناعية، هدف التضخم و 

التشغيل او التوظيف.

ومن الرشوط املشرتكة األخرى للنقابات الثالث أيضا مواصلة تأسيس و تعزيز املعاش التقاعدي الجزيئ 

.deltidspension

- إن إمكانيّة تقليل وقت العمل بعد عملك لفرتة طويلة أمر مهم ألعضائنا حتى يتمكنوا من العمل 

حتى سن التقاعد. أن ذلك يعود بالفائدة عىل رب العمل و العضو، تقول ماري نيلسون.

IF Metall رشوط ُمعّينة من

 .IF Metall باإلضافة إىل الرشوط املشرتكة التي تم تسليمها اآلن هناك أيضا رشوط معيّنة من

تركيز أضايف و اهمية ألولئك الذين لديهم أقل الرواتب

أّن التضخم وارتفاع تكاليف الكهرباء املنزيل والوقود يشّكُل وضعا صعبا بالنسبة للكثريين يف الوقت 

الحايل.

- نحن ندرك ذلك بالفعل. و لهذا السبب قمنا أيضا برفع رشوط زيادة الرواتب هذه املرة. و لكن 

سيتأثر جميع أالشخاص الذين لديهم أقل األجور يف مجاالت عقودنا بطبيعة الحال، ولهذا السبب 

IF Metall Veli- نطالب بأجراءات إضافية لهم، "يقول سكرتري العقود فييل بيكا سايكاال يف النقابة

.Pekka Säikkälä

زيادة األمان للتعيينات املؤقتة

ينظم حق االولوية يف إعادة التعيني املعّزز و املنصوص عليه يف االتفاقية الجامعية، KFF الحق يف 

إعادة توظيفك إذا تم فصلك، عىل سبيل املثال يف حالة أصبحت فائض عىل املالك بشكل مّؤقت 

و لكّن عابر أو عريض. يرسي ذلك حاليا عىل املوظفني الدامئني الذين ال تقل مدة تعيينهم عن 12 

شهرا.

- نطالب بأن يطبق حق االولوية يف إعادة التعيني املعّزز و املنصوص عليه يف االتفاقية الجامعية 

KFF أيضا عىل أولئك الذين لديهم تعيني مؤقّت بنفس الطريقة التي ينطبق بها عىل املوظفني 

.Veli-Pekka Säikkälä الدامئني، يرّصُح

أكرث أمانا للنساء الحوامل 

ال ينبغي أن يكون الحمل عقبة أو يُعترُب مشكلة يف الصناعة. يجب أن تشعر املوظفة التي ال تستطيع 

العمل أثناء الحمل بنفس األمان الذي يشعر به اآلخرون.

لهذا السبب تُطالب IF Metall أن يتم مساواة املوظفات املتمتّعات بإجازة و يتقاضني نقدية 

 الحمل مع إجازة والدين مبوجب الفقرة §11 من قانون حامية التوظيف، يقول

.Veli-Pekka Säikkälä

مطالب رشكات التكنولوجيا 

عندما تعرض رشكات التكنولوجيا teknikföretagen مطالبها ووجهات نظرها، يبدأون أوال برسم 

صورة سوداء متاما للوضع. عىل الرغم من حقيقة أن الصناعة السويدية مقارنة ببقية العامل قد حققت 

أداء جيدا أثناء الوباء وبعده. كام هو متوقع، لديهم موقف سلبي من االجراءات الخاصة بالحد األدىن 

لألجور. عالوة عىل ذلك فهم يسعون ايل الغاء الضامن الفردي individgaranti املوجود يف اتفاقية 

التكنولوجيا. 

ان املطلب املضاد من Teknikföretagen هي زيادة الراتب بنسبة 2.0 يف املائة ومبلغ مقطوع 

قدره 3000 كرونة سويدية. 

ان محتوى عرض أصحاب العمل كان ما نعرفه بالفعل: ستكون هناك مفاوضات صعبة للغاية بعد 

أيّام العطلة، يعلّق فييل بيكا سيكاال.

حقائق:

يمكن االطالع عىل املعلومات واألخبار حول حركة أبرام االتفاقيّة الجامعيّة عىل املوقع 

.ifmetall.se/avtal2023

هناك ميكنك أيضا مشاهدة مؤمتر صحفي حيث تعرُض فيه النقابات يف مجال الصناعة 

رشوط الرواتب.

رقم 21/6 كانون األول/ ديسمرب 2022

تتّبع حركة أبرام االتفاقية الجامعّية


