
דאס איז יוניאנען



דעם רעכט צו ארגאניזירן אין 
שוועדען

אין שוועדען'ס ארבעט מארק, האסטו דעם רעכט 
צו ווערען א מיטגליד פון יעדער האנדל פארבאנד 
וואס דו מיינסט שטעלט אם בעסטען פאר דיינע 

אינטערעסען אין ארבייטספלאץ. א באלעבאס טאר 
נישט אין קיין וועג דיך פארמיידן פון זיך ארגאניזירן 

אין א האנדל פארבאנד – עס איז דיין רעכט נאך 
שוועדישן געזעץ. 

דער מערהייט פון אללע אנגעשטעלטע אין שוועדען 
זיינען מיטגלידער פון א האנדל פארבאנד. אין 

אלגעמיין, זיינען די באציהונגען צווישן די האנדל 
פארבאנדער און זייערע אנטקעגענער גוט, ווייל עס 
איז אין די בעסטע אינטערעס פון ביידע פארטיעס 

אז זאל זיין אזוי פיל ווי מעגליך ארגאניזירט כדי 
פאר צו שטעללען יעדען איינעם ביים פארהאנדלען 

און צושטימען. 

מיטגלידער פון יוניאנען
אללע ארבייטער אין ארבייטספלאץ און דורך 

פריוואטען ארבייטס לעבען קענען זיין מיטגלידער 
פון יוניאנען, רעגארלאס פון שטעללע, חינוך 
אדער געהאלט. למשל, אסאך עגזעקיוטייווע 

זיינען מיטגלידער און א גרויסע פראפארציע פון די 
מיטגלידער האבען א דיפלאם פון א קאלעדש אדער 

א אוניווערסיטעט. 

אחוץ אונזער פראפעציונעללע מיטגלידער, 
יוניאנען באגריסט אויך סטודענטן און זעלבסט-

באשעפטיקטע מענטשן.

עטליכע געווינטליכע פעכער צווישן די מיטגלידער 
פון יוניאנען זענען פרויעקט פארוואלטער, ינזעניר, 

אדמיניסטראטאר, עקאנאמיסט, קאנסולטאנט 
פאר טעכנולוגיע, טעכניקער, קאמוניקאטאר, 

פארוואלטער, פארקויפער, און מער. 

שוועדען'ס גרעסטע פארבאנד 
פאר פריוואטען ארבייטס לעבען 

יוניאנען איז שוועדען'ס גרעסטער פארבאנד, מיט איבער זיבען הונדערט 
טויזענט מיטגלידער. אונזער מיטגלידער ארבעטען אין אללע סארט פון גרויסע 

אינטערנאציונאלע גרופפען ביז קליינע פירמען און ניט-פאר-פארדינסט ארגאניזאציעס 
און פארבאנדען. אין אסאך ארבייטספלעצער איז דא א דארטיגע ארגאניזאציע דורך 

א פארבאנד גרופפע אדער געוועלטע מיטגלידער וועלכע זיינען באגאנגען צו די 
זיכערקייט און אנטוויקלונג פון זייערע קאללעגען און דער ארבייטספלאץ. מיר גלויבן 

אין צוזאמען נעמען אללע כוחות אין ארבייטספלאץ אין איין פארבאנד. מיר גלויבן אין 
ארבייטען צוזאמען.



דער שוועדישע מאדעל מיט 
קאלעקטיווע הסכם'ס

קאלעקטיווע הסכם'ס זיינען דעם יסוד פון דעם 
"שוועדישע מאדעל" אין וועלכע באזונדערע 

צושטאנדען אין יעדער אינדוסטרי זענען רעגולירט 
און פארוואנדלט דורך די האנדל פארבאנדער און 

באלעבתים'ס ארגאניזאציעס צוזאמען. די ווירקליכע 
"שפיל כללים" פאר די הסכם'ס געפינען זיך אין די 

ארבעטס געזעץ, אבער אחוץ פון דעם, מישט זיך די 
פאליטישע וועלט נישט אריין אין די אדמיניסטראציע 

און אנטוויקלונג פון קאלעקטיווע הסכם'ס. דער 
מאדעל פארבינדעט בייגיקייט מיט איינזאמע 

אינדוסטרי-ספעציפישע צושטאנדען פאר פירמען 
מיט זיכערהייט און איינפלוס פאר אנגעשטעלטע. 

קאלעקטיווע הסכם'ס – א גוטע 
פונדאמענטאלע זיכערהייט

א קאלעקטיווע הסכם'ס איז א פרייוויליקער 
הסכם מיט דיינע באדינגונגען און רעכטען אין 

ארבייטספלאץ, צווישען באלעבתים און האנדל 
פארבאנדס וואס ארגאניזירט ארבייטער אין 

ארבייטספלאץ. אדאנק דער קאלעקטיווע הסכם, 
איז דא גוטע פונדאמענטאלע זיכערהייט וועלכע, 

צווישען אנדערע זאכען, גיט דעם רעכט צו א 
יערליכע העכערונג אין געהאלט, ארבייטס שטונדען 

געזעצע און סארטען פון באשעפטיקונג, עקסטרא 
פארגיטיקונג פאר פארענטאל לאזן אדער לאנג-

טערמין קראנקייט, איינער פון די בעסטע פענסיע 
פארזיכערונגס פלענער אויפן מארק )א.ט.פ.( 
און דער רעכט צו אינפארמאציע און איינפלוס. 
בערך אכט פון צען יוניאנען מיטגלידער האבען 

קאלעקטיווע הסכם'ס אין זייערע ארבייטספלאץ 
און יוניאנען האט באלד הונדרט פארשיידענע 

קאלעקטיווע הסכם'ס. דער הסכם איז יוניאנען'ס 
וויכטיגסטע געצייג צו גאראנטירן זיכערהייט און 

איינפלוס פאר אללע ביי דער ארבייט. 

יוניאנען אויפן ארבייטספלאץ
ביי דער ארבייט, איז דא דער וויסען, 

איבערגעבענקייט, פרייד און גרייטקייט צו ענדערין 
און אנטוויקלען ארבייטס אומשטענדע. אין יוניאנען, 

האבן מיר בערך דרייסיג טויזנט געוועלטע 
פארשטייער )מיטגלידער מיט א פארבאנד 

אויפגאבע( וועלכע וועלען ענדערן אומשטענדע סיי 
פאר זיך און סיי פאר זייערע מיטארבייטער אין 

ארבייטספלאץ. 

צוזאמען פאלגען מיר נאך אונזער דאגות דורך 
מיארבעט און פארהאנדלונגען מיטן באלעבאס.

יוניאנען אין שוועדען
יוניאנען באשטייט פון אכצען ערטער, פון יוניאנען 

נורבוטטען אין צפון ביז יוניאנען סידוועסט אין דרום 
שוועדען. אין יעדער ארט איז דא איין ביורא, און 

אמאל מער. דאס מיינט אז מ'איז נאנט, אויב איינער 
פון די ארבייט פלעצער אין אן ארט דארף האבן 
שטיצע מיט עטלעכע האנדל פארבאנד דאגות. 
די מערהייט פון די ערטער ארגאניזירן קורסען, 

צוגרייטונג און אקטיוויטעטן אונטער זייערע אייגענע 
שטיצע, געוויינטליך אומזיסט.

אונזער מיטגלידער
יוניאנען'ס אמביציע איז צו זיין בנמצא פאר 

אייך אלס מיטגליד אין משך פון די עליות און 
ירידות פון דעם ארבייטס לעבען. מיר ביטן אן 

א מיטגלידערשאפט מיט באדינונגען און מעלות 
וואס געבן זיכערהייט, אנטוויטלונג, און כח צו 

באיינפלוסען אייר ארבייטס לעבען, סיי אויב איר 
האט א שטעללע, זוכט א שטעללע, ווערט א 

פארוואלטער, עפעמט אן אייגענע געשעפט, אדער 
 unionen.se שטודירט. ליינט מער וועגן יוניאנען ביי

פארגעסט נישט די 
ארבעטלאזיגקייט פארזיכערונג 

 !)A-kassa( פאנד
ווען דו ביסט א מיטגליד פון אן ארבעטלאזיגקייט 

פאנד, קענסטו באקומען פארגיטיקונג אויב דו 
פארלירסט דיינע שטעללע. אין אן איבערגאנג 

צייט, וועסטו באקומען פארגיטיקונג באזירט אויף 
דיין פריערדיקע הכנסה. אן ארבעטלאזיגקייט 

פאנד און א האנדל פארבאנד זיינען פארשיידענע 
ארגאניזאציעס. מיטגלידערשאפט אין יוניאנען'ס 

ארבעטלאזיגקייט פאנד אדער אן אנדערע 
ארבעטלאזיגקייט פאנד מיינט נישט אויטומאטישע 

מיטגלידערשאפט אין יוניאנען האנדל פארבאנד און 
פארקערט. 
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שוועדען'ס גרעסטער האנדל פארבאנד. ביי אונז, זיינען 
אללע אנגעשטעלטער אין פריוואטער ארבייטס לעבען 
אנגענומען, נישט קיין חילוק די בילדונג אדער שטעללע 

צווישען אונזער מיטגלידער איז צו געפינען אסאך 
פארוואלטער און אויך זעלבסט-באשעפטיקטע מענטשן 

און סטודענטן. אונזער זעאונג איז צוזאמען צו שאפן 
הצלחה, זיכערהייט און פרייד אין דער ארבייטספלאץ. 


