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يحتاج عامل قطاع الصناعة السويديون إىل:

تابع الحملة االنتخابية:
ifmetall.se/val

• قطاع صناعي قوي
     نحن بحاجة إىل االستثامرات - وليس تخفيضات الرضائب!

• حياة مهنية أكرث أمانًا
     ال ينبغي أن ميوت أحًدا بسبب العمل!

• رفاهية موثوقة 
      ينبغي أن ينعم كافة األشخاص يف السويد بحياة كرمية وأن تُتاح لهم    - يف جميع أنحاء السويد

فرص التطور!



قطاع صناعي قوي

إن قطاع الصناعة يخلق وظائف يف جميع أنحاء السويد، وبدون عائدات التصدير من هذا القطاع، لن يكون لدينا 

رفاهية جيدة يف السويد. عندما ترسي األمور كام ينبغي أن يكون يف قطاع الرعاية الصحية والتعليم والرعاية، ُيكننا 

نحن العاملون يف القطاع الصناعي الذهاب إىل العمل بأمان. لهذا السبب نحتاج إىل حكومة تفهم 

أهمية الصناعة وتركز جهودها عليها!

   وليك يرسي القطاع الصناعي بشكل جيد، يجب أن ترسي األمور بشكل جيد 

يف الطرق والسكك الحديدية وإمدادات الطاقة، بحيث يكن نقل ما نقوم 

بتصنيعه بأمان. كام ينبغي أن نكون عىل ثقة بأننا نستطيع الذهاب إىل 

العمل بأمان.

الرضائب! - وليس تخفيضات  التحتية  البنية  االستثامرات يف  إىل  نحن بحاجة 

 يُعاين القطاع الصناعي يف الوقت الحايل من صعوبات يف العثور عىل موظفني مدربني بشكل صحيح. كام يجب أن ال 

يكون نقص السكن عقبة أخرى أمام تطوير قطاع الصناعة أو أحالمنا يف الحصول عىل وظيفة جديدة. نحن نحتاج إىل 

املزيد من املساكن التي يستطيع الناس تحمل تكاليفها يف العادة - ليس اإليجارات املتاحة يف السوق حاليًا الباهظة! 

مواصلة تركيز الجهود عىل شقق اإليجار الرخيصة!

حياة عملية أكرث أمانًا

إن قطاع الصناعة يف بعض األحيان مكان عمل خطري وُمتعب. لذلك، من الرضوري تطبيق 

أعمال السالمة المھنیة الفّعالة لمنع الحوادث والمرض. نريد أن نرى استمرار يف زيادة 

املوارد لهيئة بيئة العمل وعمليات التفتيش الخاصة بها، ونريد أن يحصل الجميع عىل 

الرعاية الصحية املهنية.

   ويف حال وقوع الحوادث عىل أية حال، يتوجب عىل الرشطة والنائب العام التعامل مع 

انتهاكات بيئة العمل )انتهاكات السالمة املهنية( بشكل أفضل وأرسع. إن اإلهامل يُكلفنا 

- فاألمر يتعلق بحياتنا!

   إن قطاع الصناعة يتغري برسعة، ويجب بناء املهارات الصناعية مبا يتامىش مع التطور 

التكنولوجي. لذلك ، نريد أن نرى نظاًما وطنيًا للتعلم يف العمل. فهذا يقوي قطاع 

الصناعة، لكن املهارات املتزايدة تعني أيًضا زيادة األمان الوظيفي.

رفاهية موثوقة - يف جميع أنحاء السويد

ينجح قطاع الصناعة السويدي بفضل التكنولوجيا الحديثة واملوظفني األكفاء واملتميزين. وعىل الرغم من ذلك فإن 

هناك قوى تريد أن تجعل من السهل طرد الناس وإصدار ترشيعات من أجل دفع أجور أقل. ضع حًدا لذلك - صوت 

من أجل حياة عملية أكرث أمانًا!

إن الصناعة تخلق الوظائف واالزدهار يف جميع أنحاء البالد. ولذلك ، نحتاج نحن العاملون يف قطاع الصناعة أن 

نتمكن من الثقة بأن رفاهيتنا املشرتكة وخدماتنا املجتمعية ترسي بشكل جيد يف أي مكان يف بلدنا. ينبغي أن ينعم 

كافة األشخاص يف السويد بحياة كرية وأن تُتاح لهم فرص التطور!

عندما منرض أو نصبح عاطلني عن العمل ينبغي أن تُساعدنا تأمينات األمان املشرتكة    

خاصتنا يف الرجوع إىل العمل والشفاء من املرض. وخالل تلك الفرتة ينبغي أن 

نحصل عىل تعويض ُيكننا العيش به، وال نكون مجبورين عىل عيش حياة الفقر. 

ينبغي مواصلة تعزيز صندوق البطالة A-kassan والتأمني الصحي، وليس حل تلك 

املساعدات!

إن الرضائب مهمة للرفاهية، وينبغي أن تتاح نفس الفرص يف الحياة لجميع    

األشخاص يف املجتمع. فنحن جميًعا نربح من ذلك. نحن ال نحتاج إىل تخفيضات 

رضيبية ألولئك الذين لديهم الكثري بالفعل، بل نحتاج إىل تقليل الفجوات املتزايدة 

يف املجتمع!

يوم 9 سبتمرب هو يوم االنتخابات. من خالل صوتك، يكنك تحسني 

حياة العاملني يف قطاع الصناعة لدينا، سواء داخل أو خارج العمل. 

معا نتحمل املسؤولية عن تطوير وازدهار قطاع الصناعة لألفضل.

مًعا نعزز السويد.


