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استئناف حركة االتفاقيات المتوقفة مؤقتاً. اعتبارا من 1 تشرين األول/أكتوبر، بدأت العملية من حيث توقفت في 
آذار/مارس وتم تمديد االتفاقات. وكانت أوالها هي االتفاقيات في الصناعة التي وضعت العالمة. ثم تتبعها المناطق 

التعاقدية األخرى لميتال.
إنه خريف حافل لجميع الوفود المتفاوضة والمفاوضين الذين سيتوصلون من 

خالل التفاوض إلى اتفاقيات جماعية جديدة. والهدف هو أن تمتثل جميع اتفاقيات 
ميتال للخطة السارية حاليا ولمدة ثالثة أشهر، مع استثناءين، للتوصل إلى 

اتفاقيات جديدة. أوالً، االتفاقيات التي تنتهي في 31 أكتوبر/تشرين األول، وتلك 
التي من شأنها أن تحدد ما يسمى بالعالمة، وتكون المعيار التفاقيات إي إف 

ميتال األخرى ولكن أيضاً لسوق العمل بأكمله. 
- وحينئذ يجب أن تحتوي كل من الصناعات التي تواجه صعوبات والصناعات 
التي تعمل بشكل جيد والتي توفر زيادة حقيقية في األجور، كما يقول سكرتير 

االتفاق ل إي إف ميتال فيلي بيكا سايكيلي.

وعلى الرغم من أن وباء كورونا العالمي تسبب في البداية في أن تضغط العديد 
من الشركات على فرامل الطوارئ وتوقفت التجارة العالمية، فإن االنتعاش في 
طريقه إلى العودة. كما يبين تقرير جديد لخبراء االقتصاد في نقابات العمال في 

الصناعة أن القدرة التنافسية للصناعة جيدة. ويشهد النائبون المنتخبون بالثقة في 
جميع أنحاء البالد بأن الشركات في العديد من األماكن تبلي بالًء حسناً بشكل 

مدهش وأن دفاتر الطلبات محجوزة بالكامل. 

- مطالبنا متوازنة بشكل جيد فيما يتعلق بالقدرة التنافسية للصناعة السويدية. 
وهدفنا هو المزيد من المال في المحفظة للجميع، كما تقول رئيسة إي إف ميتال 

االتحادية ماري نيلسون.

والمطالب التي تطالب بها اآلن الوفود المتفاوضة في تشرين األول/أكتوبر، أي 
ما يسمى "شهر األوبو"، هي نفس المطالب التي طالبت بها الوفود المتفاوضة في 

شهر آذار/مارس.

اقرأ المزيد:
 .ifmetall.se/avtal2020 تابع التطورات في حركة االتفاقيات على الموقع 
هناك أيضا فيلم ومعلومات تصف العالمة التجارية أوبو opo وتوضح ما هي 

متطلباتنا ومتطلبات أصحاب العمل. تذكر مشاركتها معأعضائك.
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شركات إعادة التدوير

 تنتهي االتفاقيات األولى في 31 تشرين األول/أكتوبر. 
ثم تستمر المفاوضات بشأن مجاالت االتفاقيات األخرى.
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