
AVTAL
2020

 النقاط األساسية لحركة 
املفاوضات لدينا

املزيد من املال يف محفظتك
نحن نُطالب بزيادات حقيقية يف األجور ال يأكلها التضخم. حيث يجب أن يحصل 

األشخاص ذوي األجور املنخفضة عىل زيادات إضافية عىل الرواتب من خالل 

املساعدات املقدمة لذوي األجور املنخفضة.

معاش تقاعدي أفضل
يجب أن يتم دفع املعاش التقاعدي عن كل السنوات التي عمل الشخص خاللها. 

زيادة يف إيداعات املعاش التقاعدي ذو الدوام الجزيئ، ليك يكون باإلمكان تقليل فرتة 

العمل وأن يُصبح الشخص قادًرا عىل العمل يف السنوات األخرية من حياته املهنية.

أماكن عمل آمنة
يجب أن يحصل كافة املوظفني عىل دورة تعريفية بشأن السالمة واملخاطر يف مكان 

العمل. يجب أن يحصل األشخاص الذين هم يف إجازة مرضية عىل دعم أفضل للعودة 

إىل العمل.

زيادة املساواة بني الجنسني
 املساعدات املقدمة لذوي األجور املنخفضة تفيد النساء عىل وجه الخصوص. 

ينبغي أال يتخلف األشخاص الذين هم يف إجازة الوالدين، 

والذين عادًة ما يكونوا نساء، عن الركب يف األجور أو 

تنمية املهارات.

مال أقل يف املحفظة
 يرغب أصحاب العمل يف الحد من الزيادات يف األجور وأن يكون لديهم املزيد 

من السلطة لتوزيع األجور يف مكان العمل.

Teknikavtalet, Teko, I-avtalet, Stål- och metall, Gruv,  

Gemensamma Metall, Kemiska fabriker, Återvinningsföretag.

إجازة باردة
يريد أصحاب العمل أن يكونوا قادرين عىل اتخاذ قرار بأن تقوم بأخذ عطلتك 

الصيفية يف شهر مايو البارد أو شهر سبتمرب املظلم.

.Teko ،اتفاقية قطاع التكنولوجيا

أيام عمل أطول
 يريد أصحاب العمل أن يكونوا قادرين عىل طلب 100 ساعة من العمل اإلضايف 

يف شهر واحد*. كام أنهم يريدون إزالة تقصري ساعات العمل**.

 * اتفاقية قطاع التكنولوجيا، Teko، املصانع الكيميائية. 

.Gruv **

سيطرة أقل عىل وقت الفراغ
يريد أصحاب العمل أن يكونوا قادرين عىل متديد ساعات العمل ملدة سبع 

ساعات خالل يوم عمل واحد.

.Teko ،اتفاقية قطاع التكنولوجيا

نحن نريد

 كلام زاد عدد األعضاء، 

كلام أصبحنا أقوى يف املفاوضات 

مع أصحاب العمل. 

قم أنت أيًضا باالنضامم إلينا عىل 
 

ifmetall.se

ifmetall.se/avtal2020

وهم يريدون أن يقدموا لنا
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