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ترفض IF Metall عرض الرواتب الُمقّدم من أرباب العمل، ورد العرض يوم الجمعة الموافق 7 شباط.
ان زيادة الرواتب بنسبة 1,4 منخفضة للغاية نحن نُصرُّ على المطلب الصادر من Facken بنسبة 3 بالمائة 

في مجال الصناعة، تقول ماري نيلسون رئيسة مجلس االدارة.

ان عرض أرباب العمل منخفض بشكل ال يُعقل

رقم 7
07/02-2020

لقد تّم تعزيز القدرة التنافسية في مجال الصناعة في السنوات االخيرة. الصناعة السويدية 
في تطّور جيد مقارنة مع بقية بلدان العالم. و كما أنّنا نلمُس دالئل على إعادة االزدهار 

الوشيك في الوضع االقتصادي.
تُصّرح معظم الشركات الصناعية الكبرى بربحية جيدة و ترفع من توزيع االرباح على 

.IF Metall في Veli-Pekka Säikkälä مالكي االسهم، يقول مسؤول العقود فيلي بكا

نعمل جاهداً لتسير االمور على ما يرام في السويد
لقد شارك العمال في أقرار الوضع المالي الجيد في السويد من خالل التحفُّظ في مطالبتهم 

بالراتب خالل السنوات االخيرة.
- آن األوان لتعديل وتيرة زيادة الراتب. ال يوجد اي ُمبّرر لزيادة أرباح الشركات على 

حساب العاملين، تقول ماري نيلسون.

و فيمل يتعلّق بطول مّدة العقد ضمن قطاع الصناعة ينطلق Facken من عقد ذات سنة 
واحدة في المفاوضات، و لكنّهم متّفتحين لمناقشة فترة أطول اعتماداً على المحتوى.

نصائح حول الفلم:
يُمكنك سماع و مشاهدة رئيس مجلس النقابة و سكرتير العقود و مناقشتهم و تعليقهم على 

العرض المضاد ألرباب العمل على ifmetall.se/avtal2020 و صفحة الفيسبوك 
.IF Metall

حقائق: النقابات في مجال الصناعة
النقابات في مجال الصناعة Facken inom industrinعبارة عن تعاون مشترك 

بين النقابات التي قامت بالتوقيع على “أتفاقية التعاون المشترك للتطّور الصناعي و 
 ،GS, IF Metall :تكوين الرواتب” )اتفاقية الصناعة(. ان النقابات الخمسة هي

.Unionen نقابة عمال المواد الغذائية، نقابة المهندسون السويديون و

للمزيد من المعلومات:
 - ifmetall.se/avtal2020 تابع المفاوضات الخاّصة بعقود العمل في

االمر يتعلّق براتبك و ظروف و شروط عملك.
و كما ستجُد هناك أفالماً مترجمة الى لغات عديدة.
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