
»مع تغيري قواعد النظام ، ميكن ألصحاب العمل اختيار 

طرد أو ترسيح من العامل من يريدون فصله وقد يقومون 

بترسيح املزيد بسبب نقص العمل«

– لقد أعطي الحق من قبل لرب العمل أن يعمل استثناءات 
2 من الئحة العامل، أي له الحق أن يحافظ عىل اثنني من 
العامل ولو أنهام اشتغال ملدة أقرص مقارنة مع زمالئهم يف 

الرشكة. وهذا ينطبق فقط عند حالة اجباره عىل ترسيح 

العامل بسبب مثال، نقص يف اإلنتاج أو املبيعات عندما يكون 

مجبورا عىل ذلك وليس كام يدعي البعض أنه عندما يحلو 

لرب العمل بأن يطرد من يريد. والفرق يف القانون الجديد هو 

أنه عوض استثناء عاملني اثنني من الالئحة سريتفع هذا العدد 

فقط ليصل إىل ثالثة أشخاص بدال من شخصني. ولكن كام يف 

السابق، ميكن ألصحاب العمل فقط اختيار من الذين يريدون 

االحتفاظ بهم وليس من يريدون ترسيحهم أو طردهم. وال بد 

أن يكون هناك مفاوضات مع النقابة حول املوضوع. 

»سيتزايد انعدام األمن وسيشعر الجميع بالقلق من فقدان 

وظائفهم من خالل هذه االتفاقية او القانون الجديد«

– يتم توظيف كل عارش شخص يف الصناعة من خالل رشكات 
تأجري العامل ومل يتم ابدا شملهم من قبل قانون LAS األمن 

الوظيفي او حامية الشغيلة ومل تشملهم أبدآ قواعد األولوية 

يف مكان العمل حيث يتم تأجريهم . ويكونون دامئا عرضة 

لالستغالل حيث هم األول من يتم االستغناء عنهم عند ترسيح 

العامل. لكن االن مبوجب القانون الجديد سيجرب رب العمل 

الذي يعمل عنده العامل املأجورين عىل توظيفهم وتعيينهم 

يف حالة عملوا كعامل مأجورين عنده ملدة 24 شهراً من 

أصل 36 شهراً يف نفس مكان العمل وال بد من منحهم عقودا 

دامئة وهذا سيزيدهم إحساسا باألمان.

- كل عضو رابع يف LO )منظمة االتحاد النقايب السويدي( 
هو موظف أو عامل يعمل بعقد محدد املدة. مبوجب هذا 

االقرتاح سيكون لهذه الفئة الحق يف الحصول عىل عمل 

وعقد دائم بعد 12 شهراً بدالً من 24 شهراً كام هو الحال 

االن وسيزيدها هذا بالطبع احساساً باألمن.

كرث يف اآلونة األخرية الحديث والنقاش وخصوصا يف وسائل التواصل االجتامعي حول القانون الحايل 
الذي يطلق عليه باللغة السويدية LAS وهو قانون األمن الوظيفي وحامية الشغيلة وعن القانون 

الجديد الذي من املتوقع أن يدخل حيز التنفيذ يف العام املقبل 2022. سيقوم سكرتري العقود 
واالتفاقيات فييل بييكا املسؤول األول عن االتفاقيات والعقود بنقابة ايف ميتال برشح وتفسري والرد 

عىل بعض هذه األقاويل واالدعاءات املزعومة واألكرث شيوعا وانتشاراً.

صحيح أم خطأ   كل الذي يقال 
LAS حول قانون حامية الشغيلة

تقول االدعاءات:  

 »بموجب القانون الجديد لن يكلف أصحاب العمل أي 

شيء لفصل الموظف عن عملهم ، هل هذا صحيح؟ «

– نعم هذا صحيح أنه سيكون من األرخص لصاحب العمل 
أن يفصل شخًصا يف حال كان هذا الشخص يسئ لعمله ولرب 

عمله من خالل ترصفه وسلوكه إذا اتضح أن هناك بالفعل 

أسباب كافية و موضوعية.

 ولكن العكس إذا تبني أن الطرد كان تعسفيًا وليس له اي سند 

قانوين، فسيكون ذلك أكرث تكلفة بالنسبة لرب العمل من خالل 

االتفاقية الجديدة سيتم زيادة التعويضات بنسبة 50 باملئة 

ألولئك الذين سيتم طردهم بطريقة غري صحيحة وتعسفية.

تقول االدعاءات: 

»يمكن ألي شخص أن يفقد وظيفته بسهولة أكبر ألسباب 

موضوعية ، وهو ما كان ُيطلق عليه سابًقا أسس معقولة 

و موضوعية«

– تقول محكمة العمل AD يف هذا الصدد وبشأن مرشوع 
القانون الجديد »إن القاعدة املطبقة اليوم سيستمر 

العمل بها حتى يف املستقبل مع القانون الجديد وهو 

االلتزام الذي يفرضه القانون عىل صاحب العمل عىل 

نقل املوظف من عمل إىل آخر أو من منطقة إىل أخرى 

وستصبح القاعدة أكرث وضوحا من ذي قبل أيضا«.

يقول البعض:  

 »لم يكن من الواجب على النقابات أن تتفاوض حول 

قانون األمن الوظيفي وحماية الشغيلة«

– كنا نحن داخل LO اتحاد النقابات من بادرنا بالتفاوض 
حول القانون الجديد والسبب هو تزايد انعدام األمن يف 

سوق العمل مع مرور الوقت وكان ال بد أن نفعل شيئاً.

مع هذه االقرتاحات يف االتفاقية الجديدة التي تم التفاوض 

عليها اآلن بشأن األمن الوظيفي الجديد وحامية الشغيلة 

جنباً إىل جنب مع اقرتاح دعم وإعادة تأهيل وتطوير 

العامل فإننا نعزز بذلك األمن يف أماكن العمل وسوق 

العمل السويدي.


