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 IF Metal ردرد  نقابةنقابة  عمالعمال  المعادنالمعادن  السويديةالسويدية
حولحول  طولطول  فترةفترة  العقودالعقود

الصناعيةالصناعية   والنقاباتوالنقابات     IF Metall نقابةنقابة  مارسمارس    10 اليوماليوم  قدمتقدمت  
الرئيسالرئيس   منمن   النقاباتالنقابات   تلقتهاتلقتها   التيالتي   العملالعمل   مسّودةمسّودة   علىعلى   ردهاردها   األخرىاألخرى  

أمسأمس..    )  Opoأوبوأوبو( المحايدالمحايد 

اآلن  الوضع  أن   « قائلة:  نيلسون  ماريه   IF Metall رئيسة  وأعلنت    –
تضمينها  تم  والتي  سنوات،  ثالث  مدتها  صناعية  اتفاقية  إ  لعقد  مالئم  غير 

هو  المهم  فالشيء  االتفاقية،  طول  عن  النظر  وبغض  أوبو.  مسّودة  في 
التقاعدية للمعاشات  ومخصصات  الرواتب،  زيادة  المناسب:   المحتوى 

." أقل  يكسبون  لمن  إضافية  ومعاشات  جزئي،  بدوام   

الجوالت  أحدى  هذا  ويعد  المحايد )أوبو(.  للرئيس  األول  الدور  اكتمل  وقد 
اتفاقيات  إلى  التوصل  نحو  الطريق  في  مارس\آذار  شهر  خالل  تجري  التي 

مارس\آذار.   31 في  الحالية  االتفاقيات  صالحية  تنتهي  عندما   جديدة 
عندما تدخل جولة االتفاقية شهر مارس - والذي يعرف أيضا باسم شهر أوبو 

دعمها  يتم  التي  القواعد  وضعت  قد  الصناعية  االتفاقية  أطراف  ستكون    –
المفاوضات. في  ذلك  بعد 

 –  وأوضحت سكرتيرة اتفاقية في IF Metalls فيلي-بيكا سايكال، قائلة:
 »المفاوضات تسير على قدم وساق ، لكن أوبو واألطر الزمنية الثابتة يدفعون 
كال الجانبين ، النقابات وأرباب العمل، إلى المضي قدًما نحو اتفاقيات جديدة .«

المحتوى المناسب والقابل لإللغاء
  وتواصل فيلي- بيكا سايكاال قائلة: »لذلك تتضمن الجولة األولى عادة مسّودة أو 

اقتراحات لطول فترة العقد، هذه المرة أيضا.

–  وإن نقطة انطالقنا لمتطلباتنا التعاقدية هي اتفاقية لمدة عام واحد. 
لكننا واالتحادات األخرى داخل FI نرى اليوم أنه يمكننا تمديد اتفاقية لمدة 

عامين ".

–  وأضافت: »نفترض حينذاك أن السنة الثانية من العقد يجب أن تكون قابلة 
لإلنهاء. وبطبيعة الحال، يجب أن يكون محتوى االتفاق هو الشيء الصحيح الذي 

ينبغي االستناد إليه.«

وسيعقب ذلك اآلن أسبوعان مكثفان للغاية بالنسبة لمختلف الوفود المتفاوضة. 
ستجري عدة جوالت -أوبو أخرى وفقا للوائح الواردة في االتفاقية الصناعية.
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