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وذكرت ماري نيلسون رئيسة نقابة العاملني يف قطاع الصناعة والتعدين )IF Metall( "إن الرقم 

الخاص باتفاقية مدتها سنة واحدة هو يف مستوى يضمن ألعضائنا الحصول عىل املزيد من األموال مع 

مساعدات خاصة ألصحاب األجور املنخفضة."

وقد كانت العديد من املناقشات والدراسات االستقصائية التي أجراها خرباء االقتصاد يف النقابات هي 

األساس ملستوى الزيادات يف األجور التي تم اإلشارة إليها هنا. 

وواصلت ماري نيلسون حديثها قائلة "نحن نحقق هدفنا، وهو تقديم ألعضائنا زيادات حقيقية يف 

األجور ال يأكلها التضخم. كام أننا نتحمل أيًضا املسؤولية عن القدرة التنافسية يف قطاع الصناعة."

معاش تقاعدي ذو دوام جزيئ أفضل

هناك جزء آخر يتعلق بالوقت واملال وهو أن النقابات يف قطاع الصناعة تتطلب إيداعات مستمرة 

للمعاشات التقاعدية ذات الدوام الجزيئ يف املفاوضات املستقبلية. 

 )IF Metall( وقال فييل-بيكا سايكاال أمني التعاقدات يف نقابة العاملني يف قطاع الصناعة والتعدين

"لدى العديد من أعضائنا وظائف تنطوي عىل عمل شاق جسديًا وهو ما يجعلهم غري قادرين عيل 

العمل إىل حني بلوغهم سن التقاعد. ونحن نريد أن تتاح لهم فرصة متزايدة لتقليل وقت عملهم ليك 

يتمكنوا من العمل لفرتة أطول ودون خسارة الكثري من املال.

بيئة عمل آمنة

 تعد بيئة العمل املستدامة واألكرث أمانًا مهمة للعمل لفرتة أطول. وهي مهمة كذلك لتجنب 

 حدوث اإلصابات أو ال قدر الله حدوث األسوأ كفقدان الحياة أثناء العمل. وتجدر اإلشارة إىل 

أن الدراسات االستقصائية أظهرت أن واحد من كل أربعة شباب ال يتلقون أي دورة تعريفية بشأن 

املخاطر والسالمة.

وهو بالطبع أمر غري مقبول. فيجب أن يتم التأكيد بشكل أسايس أنه ينبغي عىل الشخص تعلم العمل 

بشكل آمن من البداية. ولذلك، فإننا نُطالب بدورات تعريفية قوية لجميع العاملني يف قطاع الصناعة، 

كام ذكرت ماري نيلسون.

زيادة املساواة بني الجنسني

كام تُطالب نقابات قطاع الصناعة أيًضا أرباب العمل باتخاذ تدابري واضحة للحيلولة دون فقدان 

الوالدين لألجور واملهارات أثناء إجازة األمومة/األبوة.

 وذكر فييل-بيكا سايكاال "ال تزال النساء تشكل أغلبية العالني الذين يأخذون إجازة الوالدين. 

 وغالبًا ما يفقدون فرص زيادة األجور وفرص تنمية املهارات، وهكذا يستمر األمر حتى حصولهم 

 عىل معاش تقاعدي منخفض. ولهذا فإن املساواة بني الجنسني هي إحدى املتطلبات الواضحة 

من جانبنا."

حقائق:

إن نقابات قطاع الصناعة هي تعاون بني االتحاد النقايب املسؤول عن تنظيم املوظفني يف قطاع الصناعة. 

Sveriges Ingenjörer و Unionen و Livs و GS و IF Metall والنقابات الخمس هي

نصائح: 

ابق عىل اطالع بحركة املفاوضات - فهذا يتعلق براتبك ورشوط العمل الخاصة بك. يُرجى زيارة 
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زيادة الرواتب بنسبة 3 يف املائة، وهو ما يُعادل 900 كرونة سويدية تقريًبا عىل 

متوسط الراتب يف اتفاقية قطاع التكنولوجيا، عىل أال يقل الحد األدىن للزيادة يف 

األجور عن 530 كرونة سويدية. استمرار اإليداعات للمعاش التقاعدي ذو الدوام 

الجزيئ. التدابري الرامية إىل تعزيز بيئة العمل واملساواة بني الجنسني. هذه هي 

املتطلبات التعاقدية التي وافقت عليها نقابة العاملني يف قطاع الصناعة والتعدين 

)IF Metall(، إىل جانب النقابات األخرى يف قطاع الصناعة اليوم. 

اتفاق نقابات قطاع الصناعة بشأن خطة العمل الخاصة باالتفاقيات
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