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تكاليف منخفضة أو ال وجود ألية تكاليف على اإلطالق، هذا ما 
يرى أرباب العمل أنه ينبغي أن تتضمنه االتفاقيات الجماعية 

كثر  الجديدة لعام 2020. باإلضافة إلى ذلك، لديهم مطالب أ
صعوبة فيما يتعلق بالعمل اإلضافي والعطالت. 

قال فيلي-بيكا سايكاال أمين االتفاقيات في نقابة العاملين في 
قطاع الصناعة والتعدين IF Metall "من الواضح جًدا ما يريده 

أرباب العمل في حركة المفاوضات هذه. وهو أال يكون هناك 
زيادات في الرواتب بشكل مركزي، وزيادة إمكانيتهم التخاذ 

القرارات فيما يتعلق بأوقات فراغ األعضاء.".

مطالب صعبة من أرباب العمل قبل 
االتفاقيات الجماعية الجديدة لعام 2020

"نحن نطالب أيًضا بزيادة الحد األدنى لألجور، أو ما يسمي بالضمان الفردي، بحيث 

يضمن لكل موظف الحصول على راتب أكبر".

ومن جهة أخرى، يرى أرباب العمل بأن الضمانات الفردية ال تندرج تحت االتفاقيات 

الحديثة. وبدالً من ذلك، يطالبون بأن يكون وعاء الرواتب غير ثابت تماًما، أي يتم 

التفاوض بشأنه داخليًا في أماكن العمل.

وباإلضافة إلى ذلك، يريد أرباب العمل المزيد من السلطة على وقت فراغ 

الموظفين. حيث يُطالبون بزيادة العمل اإلضافي وتوسيع الممر الخاص بساعات 

العمل. ويُطالبون بأنه يجب أن تكون العطلة الرئيسية ممكنة خالل الفترة من مايو 

إلى سبتمبر بدالً مما هو مقرر في الوقت الحالي من يوليو إلى أغسطس. ويجب 

أيًضا اتخاذ القرارات على مقربة من األطراف الداخلية قدر اإلمكان.

وذكر فيلي-بيكا سايكاال "في الوقت الحالي، تسمح االتفاقيات بممر ساعات العمل 

لمدة 40 دقيقة في اليوم دون تعويض العمل اإلضافي. والمطلب الذي يتم وضعه 

اآلن هو أن يكون بإمكان رب العمل إخبار الموظفين أنه يتعين عليهم يوم األربعاء 

العمل لمدة 7 ساعات إضافية، في يوم واحد ودون تعويض إضافي. وهذا أسوأ بكثير 

مما قد يبدو عليه األمر".

 حقائق:

اقرأ مطالب نقابة العاملين في قطاع الصناعة والتعدين IF Metall على 

ifmetall.se/avtal2020 وعلى الموقع اإللكتروني يُمكنك أيًضا مشاهدة المؤتمر 

الصحفي ومشاهدة مقطع فيديو تتحدث فيه ماري نيلسون وفيلي-بيكا سايكاال 

بشكل أكثر تفصياًل.

قبل أيام قليلة من عيد الميالد، قامت نقابة العاملين في قطاع الصناعة والتعدين 

IF Metall بتبادل متطلبات االتفاقيات الجماعية مع أرباب العمل، الذين قدموا 

.Teknikföretagen متطلباتهم أيًضا في مؤتمر صحفي في

 IF Metall وذكرت ماري نيلسون رئيسة نقابة العاملين في قطاع الصناعة والتعدين

"من المؤكد أن اإلحماء للمباراة قد انتهى، واآلن بدأت حركة المفاوضات بحق. بعد 

عطلة عيد الميالد، تبدأ الجولة األولى في المباراة الخاصة باالتفاقيات الجماعية 

الجديدة ويبدو أنها ستكون مباراة صعبة".

ليس من المستغرب أن يعتبر أرباب العمل أن مطالب النقابات بزيادة المرتبات 

بنسبة 3 في المائة مرتفعة للغاية.

وذكرت ماري نيلسون "نحن نعتقد أن هذه الزيادات في الرواتب معقولة للغاية"، 

وواصلت.
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