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قد تم اآلن أيًضا تقديم شروط االتفاقية المتعلقة باتفاقية التوظيف باإلعارة. مطالب إي إف ميتال )اتحاد نقابات عمال الصناعة( 
ن األوضاع، يتم مواجهتها بمطالب أرباب العمل  لزيادات األجور الحقيقية، والتي تعطي المزيد من المال في المحفظة، وتَُحّسِ

لخفض األجور من خالل، من بين أمور أخرى، تجميد دفع األجر المضمون وخفض عدد أيام األجور في عطلة نهاية األسبوع.

شروط أفضل وزيادة مرتبات الموظفين باإلعـارة

مزيد من المعلومات:
تابع حركة العقد على ifmetall.se/avtal2020 - يتعلق األمر براتبك وشروطك.

سوف تجد هنـاك أيضا األفالم مترجمة بعدة لغات.

كانت عملية صياغة متطلبات االتفاقية طويلة. إن اتفاقية التوظيف مشتركة 
بين اتحادات إل أو LO الـ 14، التي قد قدم أعضاؤها اقتراحات لالتفاقية.

– لقد كتب أعضاؤنا اقتراحات إلى مجلس االتفاقيات والكونغرس، 
وهي مطالب من واقع األعضاء. ثم قام وفدنا الذي يمثل إي إف ميتال 

IF Metall والذي أعطى األولوية لمتطلبات االتفاقية. ومنذ ذلك الحين، تم 
نقل االحتياجات إلى إل أو LO وهناك تم تجهيزها في المجموعة المعنية 

بالتوظيف باإلعارة. وتوصلنا أخيرا ً ألولويات األجور والشروط، تستطرد 
آنا غوستافسون.

المتطلبات الهامة لألعضاء
بعض من أهم متطلبات النقابة التفاقية التوظيف باإلعارة:

•  زيادة األجور مع االستثمار في األجور المتدنية
 ،BEP مخصصات إضافية للمعاشات التقاعدية والتوسع المستمر لـ  • 

 وهو نفس الحل المتبع في المعاشات بدوام جزئي في اتفاقيات إي 
إف ميتال IF Metall األخرى

•  منحك الحق في وقت فراغك - بحيث تكون قادًرا على معرفة مكان 
تواجدك في اليوم التالي.

•  بيئة العمل – مجموعة مشتركة تعمل كطرف في قضايا الصحة والسالمة.
•  ضمان راتب العطلة

أصحاب العمل يطالبون بتخفيض األجور
مقتطـفات من متطلبات أصحاب العمل:

•  اتفاقية بدون زيادة في التكلفة
•  تخفيض األجور. يريد أصحاب العمل تقديم راتب تمهيدي يمثل 80 في المائة 
من GFL )متوسط وضع الدخل( وخالف ذلك فهم يريدون أيًضا تجميد راتب 

الضمان. كما أنهم يريدون إزالة ثالثة أيام من دفع عطلة نهاية األسبوع.
•  إلغاء حق النقابة في الحصول على نسخ من عقـود التوظيف عند التوظيف 

بموجب االتفاقية.

وبعد ذلك، سيستعرض فريق التوظيف باإلعارة مطالب الطرف المقابل قبل بدء 
المفاوضات.

– يوجد لدينا 10-15 جلسة تفاوض مقررة في الربيع. وفي نهاية نيسان/ابريل تنتهي 
مدة االتفاقية ويجب حينذاك أن ننتهي من إنجاز هذا العمل، كما تقول أنا غوستافسون.

الهدف هو الوصول إلى اتفاقية جيدة لألعضاء.
– هذه اتفاقية مهمة، ال تقل أهميتها عن االتفاقيات األخرى داخل إي إف ميتال 

IF Metall. نحن نريد تعزيز األوضاع والحصول على زيادات في األجور الحقيقية، 
أي زيادات حقيقية في األجور، والتي تعطي المزيد من المال في المحفظة، ألعضاء 

مجال صناعة التوظيف باإلعارة، كما تختتم آنا غوستافسون.

https://www.facebook.com/ifmetall
https://twitter.com/ifmetall
https://www.instagram.com/ifmetall/
https://www.youtube.com/user/Industrifacketmetall
http://ifmetall.se/avtal2020

