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وظائفنا بحاجة إلى االتحاد األوروبي
بفضل تعاون االتحاد األوروبي، تتعزز صناعة التصدير لدينا. ويذهب ما مجموعه ثلثي صادراتنا 

إلى بلدان ما يسمي بالسوق الداخلية لالتحاد األوروبي، حيث لدينا ظروف أفضل من التجارة مع 
البلدان األخرى. ولهذا السبب نحتاج إلى سياسيين يدافعون عن التجارة الحرة واالنفتاح. فهذا يوفر 

المزيد من الوظائف الصناعية ويعمل على زيادة حصائل الصادرات، والدخل الالزم لتمويل رخائنا.

االتحاد األوروبي بالنسبة لنا
يحتاج االتحاد األوروبي إلى تعزيز الحقوق والحريات االجتماعية والنقابية. ويجب أن يحمي االتحاد 

األوروبي حقنا في األجر العادل وسلطتنا على اتفاقاتنا الجماعية، بنفس الطريقة التي يتم بها حماية 
حقوق الشركات. دستور االتحاد األوروبي يحتاج إلى حماية أقوي لحقنا في التوقيع على اتفاقات 

جماعيه للعمال السويديين والعمال المعارين من ذوي الجنسيات األخرى على حد سواء، والحق في 
التدريب المهني والحق في المعاش التقاعدي الذي يكفي للمعيشة. نحن العمال الصناعيين يجب أال 

نتنافس مع بعضنا البعض عن طريق قبول األجور المنخفضة وظروف العمل السيئة.

ال ينبغي أن يموت أحًدا بسبب العمل! 
كل عام يلقى ما يقرب من 000 4 عامل حتفه في العمل في أوروبا. من خالل تعاون االتحاد 

األوروبي يمكننا بإرساء القواعد والقوانين المشتركة تحسين بيئة العمل للعمال الصناعيين في 
السويد وفي جميع أنحاء أوروبا. نحن بحاجه إلى الساسة الذين يواجهـون أصحاب العمل الذين 

يرغبون في زيادة األرباح على حساب بيئة العمل والسالمة في العمـل. في الصناعة، يجب على 
الشركات أال تتنافس مع بعضها البعض على حساب وجود أوجه القصور واالدخار في بيئة العمل.

أوروبا الديمقراطية
الحقوق النقابية غير ممكنة بدون وجود حقوق اإلنسان والديمقراطية. القوى اليمينية تضر بالعمال 
مون أولوية اإلنسان قبل  الصناعيين وبمصالح نقاباتنا العمالية. نحن بحاجة إلى السياسيين الذين يقَدِّ

السوق، والذين يعملون كقوة مضادة لمقاومة القوى اليمينية المناهضة للديمقراطية التي تكسب 
مساحة في أوروبا. أوروبا تحتاج إلى ديمقراطية أكثر وليس إلى ديمقراطية أقل.
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