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اتفاقية إي إف ميتال األولى جاهزة
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وتبلغ القيمة اإلجمالية لالتفاقية 5,4 في المائة على مدى 29 شهراً وذلك هو مضمون االتفاقية الذي توصلت إليها إي إف 
ميتال IF Metall واالتحادات الصناعية األخرى بعد مفاوضات صعبة. 

- وهذه قيمة أعلى من حيث المعـدل السنوي مقارنة باالتفاقية السابقة. هذه هي العالمة التجارية الجديدة، تكما صرحت ماري 
.IF Metall نيلسون، رئيسة اتحادات نقابات إي إف ميتال

ويصبح المعدل السنوي 2,23 في المائة ويسري االتفاق من اليوم 1 
نوفمبر. وهو العالمة الجديدة لالتفاقات الصناعية، ولكنه أيضاً مستوى 

يمكن أن يكون بمثابة القاعدة العامة بالنسبة لبقية سوق العمل.
- وتقول ماري نيلسون أن هذه االتفاقيات توفر الظروف المواتية 

 الستمرار الزيادات الحقيقية في األجور.

وباإلضافة إلى الزيادات في المرتبات، فهي تتضمن أيضاً اعتمادات 
لمختلف نظم المعاشات التقاعدية لجزء من الوقت، التي تم المطالبة 

بها كمنبر مشترك في النقابات العمالية في الصناعة.

رئيسة اتحاد نقابات إي إف ميتال ماري نيلسون )بالوسط( جنبا إلى جنب مع رؤساء االتحادات اآلخرين من النقابات العمالية في هذه الصناعة في المؤتمر الصحفي صباح اليوم.

وتشمل االتفاقية أيضا المتطلبات المشتركة ل إي إف ميتال في 
 LO إطار تنسيق اتحاد نقابات القطاع التجاري والصناعي إل أو

التخاذ اإلجراءات الخاصة ألصحاب ألجور المنخفضة. وباإلضافة 
إلى ذلك، فإن فترة العقد البالغة 29 شهراً تعني أيضاً أن اتفاق 
التأمين المبرم من نيسان/أبريل من هذا العام بين اتحاد نقابات 
 LO العمال واتحاد نقابات القطاع التجاري والصناعي إل أو

سيدخل حيز النفاذ أيضاً.
 -  هذه الجزئية كانت مهمة جدا بالنسبة لنا في إي إف ميتال
IF Metall وغيرها من اتحادات نقابات القطاع التجاري 

والصناعي إل أو LO، كما عبرت ماري نيلسون.

حقائق:
توفر االتفاقيات زيادة في المستوى بنسبة 3 في المائة اعتباراً من 
1 نوفمبر 2020 و2,4 في المائة في 1 أبريل 2022. وتسري 
هذه االتفاقيات من 1 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 31 آذار/مارس 

2023. األشهر الـ 12 األخيرة قابلة للفسخ

نصائح حول الفيلم
على ifmetall.se/avtal2020 يمكنك أن ترى المؤتمر 

الصحفي والفيلم حيث تخبركم رئيسة إي إف ميتال ماري نيلسون 
 Säikkälä وسكرتير االتفاقية فيلي بيكا Marie Nilsson

المزيد حول ذلك.


