
דָאס איז די יוניָאן
דער גרעסטער ּפרָאֿפֿפַאראײן אינעם שװעגדישן ּפריװַאטן סעקטָאר

ייִדיש



ַא ּפָאר געװײנטלעכע שטעלעס 
צװישן די מיטגלידער ֿפון דער 

יוניָאן זַײנען ּפרָאיעקט-ָאנֿפירער, 
אינזשעניר, ַאדמיניסטרַאטָאר, 

עקָאנָאמיסט, אי«ט-קָאנסולטַאנט, 
טעכניקער, בעל-הבית, ֿפַארקויֿפער. 

די מיטגלידער ַארבעטן אין דער 
װַארשטַאט-אינדוסטריע, ווי 

הורטָאװניקעס, מיט טרַאנסּפָארט, 
ֿפָארשונג און ַאנטוויקלונג, אויף 

ביורָאען, טעלעֿפָאניסט-צענטרַאלען, 
אין דער בוי-אינדוסטריע, דער 

כעמישער אינדוסטריע, װי 
קָאנסולטַאנטן, אין ניט־ּפרָאֿפיט־

ָארגַאניזַאציעס, ֿפַאראײנען, 
דער אי«ט-ברַאנזשע, דער 

װַאלד-אינדוסטריע, דער ּפַאּפיר-
אינדוסטריע, מיט טעלעקָאם, 
עסנװַארג, מעדיע, ּפריװַאטן 

צײנדָאקטערַײ און ַאזוי װַײטער.



ברוכים הבאים צו דער יוניָאן

ּפריװַאטן  שװעגדישן  אינעם  ּפרָאֿפֿפַאראײן  גרעסטער  דער  איז  יוניָאן  די 
ֿפַאר  װעלט  דער  אין  ּפרָאֿפֿפַאראײן  גרעסטער  דער  און  סעקטָאר 
װַײסקָאלנערניקעס. מיר הָאבן איבער 600.000 מיטגלידער, 30.000 ֿפון זײ 
זַײנען אויסגעקליבן געװָארן ֿפון די מיטגלידער ַאלײן, ֿפון 60.000 ֿפירמעס 
און ָארגַאניזַאציעס. די יוניָאן הָאט מיטגלידער אין ַאלצדינג ֿפון גלָאבַאלע 

קָארּפָארַאציעס ביז קלײנע משּפחה-ֿפירמעס.

די מיטגלידער ֿפון דער יוניָאן 
ַא  זַײן  מעגט  סעקטָאר  ּפריװַאטן  דעם  אין  ַארבעטסָארט  ַאן  אויף  לויננעמער  יעדער 
מיטגליד ֿפון דער יוניָאן, אומָאּפהענגיק ֿפון ּפָאזיציע, בילדונג ָאדער לוין. צוליב דעם 
ּתמיד  מיר  קענען  ּפַארטײען  ּפָאליטישע  צו  ניט  ֿפַארבינדונג  קײן  הָאט  יוניָאן  די  ַאז 
ַא  רוֿפן  ַאסּפעקטן,  ּפָאליטישע  אויף  געקוקט  ניט  װעלכע,  ענינים  די  מיט  ַארבעטן 
בעסערע סיטוַאציע אויֿפן ַארבעטסָארט ַארויס ֿפַאר אונדזערע מיטגלידער. אונדזערע 
מיט  הורטָאװניקעס,  ווי  װַארשטַאט-אינדוסטריע,  דער  אין  ַארבעטן  מיטגלידער 
טרַאנסּפָארט, ֿפָארשונג און ַאנטוויקלונג, אויף ביורָאען, טעלעֿפָאניסט-צענטרַאלען, 
און  אי"ט  מיט  ּפַאּפיר-אינדוסטריעס,  און  װַאלד  ,די  בוי-אינדוסטריע,  דער  אין 
טעלעקָאם, עסנװַארג, מעדיע, ּפריװַאטן צײנדָאקטערַײ און אויך אין ַא סך ַאנדערע 
ַא  זַײן  צו  שװעד  ַא  ֿפַאר   -  70% בערך   – געװײנטלעך  גַאנץ  איז  עס  ברַאנזשעס. 
מיטגליד ֿפון ַא ּפרָאֿפֿֿפַאראײן און ָאֿפט מָאל װילן די בעלי-בּתים ַאז די ַארבעטערס 

זָאלן זַײן מיטגלידער.

דער ֿפרַײער ֿפַאראײן-רעכט אין שװעדן
ֿפון  מיטגליד  ַא  זַײן  קענט  איר  ַאז  הײסט  שװעדן  אין  ֿפַאראײן-רעכט  ֿפרַײער  דער 
ֿפַארהיטן  ניט  אַײך  טָאר  בעל-הבית  אַײער  װילט.  איר  ּפרָאֿפֿפַאראײן  ַא  ֿפַאר  װָאס 
ֿפון ַארַײנטרעטן אין ַא ּפרָאֿפֿפַאראײן. עס איז ַא ֿפַארברעך לויטן ֿפרַײען ֿפַאראײן-
ַא  אין  ַארַײנטרעטן  ֿפון  אַײך   – ַאזוי  װי  אויס  ניט  מַאכט  עס   – ֿפַארהיטן  צו  רעכט 
איר  צי  אַײך  ֿפרעגט  בעל-הביּת  איר  אויב  ענטֿפערן  ניט  דַארף  איר  ּפרָאפֿפַאראײן. 

הָאט בּכװנה צו ַארַײנטרעטן אין ַא ּפרָאֿפֿפַאראײן צי ניט.

דער שװעדישער מָאדעל
די קָאלעקטיװע ָאּפמַאכן זַײנען דער גרונט ֿפַאר דעם װָאס מע רוֿפט "דעם שװעדישן 
מָאדעל", דָאס הײסט ַאז די ּפרָאֿפֿפַאראײנען מַאכן ַאלדי ּתנָאים ֿפַאר יעדן סעקטָאר 
די  ַאז  דעם  מחמת  ַארבעט-געבערס.  די  ֿפון  ָארגַאניזַאציעס  די  מיט  צוזַאמען  ָאּפ 
ּפרָאֿפֿפַאראײנען מיט די ַארבעט-געבערס טרָאגן דָאס ַאחריות, מישט זיך די רעגירונג 
ניט ַארַײן אין די ֿפַארהַאנדלונגען – זי קען ָאבער װירקן אויף װי ַאזוי מע ֿפירט זיך 
דורכן געזעץ ֿפון ַארבעט-מַארק. אינעם מָאדעל זַײנען אי בײגיקײט ֿפַאר די ֿפירמעס 

אי זיכערקײט ֿפַאר די ַארבעטערס. 
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קָאלעקטיװער ָאּפמַאך
צװישן  ָאּפמַאך  ֿפרַײװיליקער  ַא  איז  ָאּפמַאך  קָאלעקטיװער  ַא 
רעכט  ַארבעטערס  די  װעגן  ַארבעטערס  און  ַארבעט-געבער 
בַאשטימט  ָאּפמַאך  קָאלעקטיװער  דער  ַארבעטסָארט.  אויֿפן 
עקסטרע  איבערשעהען,  ֿפַאר  לוין  הוסֿפות,  יערלעכע  די 
בַײם  דעה  ַא  הָאבן  צו  רעכט  דער  ֿפַארזיכערונגען, 
ַארבעטסָארט און ַאזוי װַײטער. זענט איר ַאן ַארבעטער 
אויף ַאן ַארבעטסָארט מיט ַא קָאלעקטיװן ָאּפמַאך קענט 
איר זַײן זיכער ַאז איר הָאט ַא גוטן ָאּפמַאך װען עס 
קומט צו לוין, מין בַאשעֿפטיקונג, ַארבעט-שעהען, 
װַאקַאציע, רעזיגנירונג און ַא סך ַאנדערע. בערך 
8 ֿפון 10 ֿפון די מיטגלידער ֿפון דער יוניָאן הַאלט 
בערך  הָאט  יוניָאן  די  און  ָאּפמַאך  קָאלעקטיװן  ַא 
די  מיט  ָאּפמַאכן  קָאלעקטיװע  ֿפַארשײדנע   100
ַארבעט-געבערס ָארגַאניזַאציעס אינעם ּפריװַאטן 

סערטָאר.

ַארבעטלָאזיקײט-ֿפָאנד )ַא-קַאסַא(
ֿפַארשײדנע  זַײנען  ֿפרָאֿפֿפַאראײן  און  ַُא-קַאסַא 
ַאן  אין  מיטגליד  ַא  איר  זענט  ָארגַאניזַאציעס. 
אויב  ַאֿפילו  הכנסה  ַא  איר  קריגט  ַא-קַאסַא 
איר װערט ַארבעטלָאז. דַאן קענט איר קריגן 
געלט בשעת איר זוכט נָאך ַא נַײער ַארבעט. 
בַאקומען  קענען  ַא-קַאסַא  ַאן  ֿפון  מיטגידער 
80% ֿפון דער ֿפריערדיקער הכנסה )ָאבער צום 
מערסטנס 25.000 קרוינען ַא חודש( בשעת מע 
זוכט נָאך ַאן ַארבעט. מיטגלידערשַאֿפט אין דער 
ַאנדערער  ַאן  ֿפון  ָאדער  יוניָאן  דער  ֿפון  ַא-קַאסַא 
ַא-קַאסַא הײסט ניט ממילה ַאז איר זענט ַא מיטגליד 

אינעם ּפרָאֿפֿפַאראײן, ָאדער ֿפַארקערט. 

ַאלץ קען װערן בעסער
אין דער יוניָאן בַאמיִען מיר זיך ּכסדר צו ֿפַארבעסערן און ֿפַארענדערן און אונדזער 
איז  ַארבעטן  צו  מָאטיװירונג  אונדזער  זַאך.  גוטע  ַא  איז  דָאס  ַאז  איז  ַארויסּפונקט 
זײ  קענען  גוטע  זַײנען  ַארבעטעטסָארטן  סך  ַא  ַאז  דעם  כָאטש  ַאז  איבערצַײגונג  די 
ַאלע מָאל װערן בעסער. מיר ַארבעטן ַאזוי אין דער ֿפַארבעסערונג-ברַאנזשע. מיר 
אין  אי  גוטע,  אין  אי  מע –  ַאזוי  װי  װעלט  דער  און  מיטגלידער  אונדזערע  בַאװַײזן 
ַאלײן  זיך  און  עקָאנָאמיע  ּפריװַאטע  די  ַארבעטסָארט,  דעם  קען   – צַײטן  שלעכטכ 

ֿפַארבעסערן און װי ַאזוי די יוניָאן קען זַײן ַא שטיץ.



די יוניָאן בַײ דער ַארבעט
די  דָא  איז  דָארטן  יוניָאן.  דער  ֿפון  ַארענע  װיכטיקסטע  די  איז  ַארבעטסָארט  דער 
קענטשַאֿפט װעגן די ַארבעטערס סיטוַאציע און אונדזער ציל. מיר ַארבעטן צוזַאמען 
דער  אין  ַארבעט-געבער.  מיטן  צוזַאמען  ֿפַארהַאנדלען  און  ענינים  אונדזערע  מיט 
ַארבעטסָארט-ֿפַארטרעטערס.   4.000 און  קלובן   3.200 בערך  דָא  זַײנען  יוניָאן 

אונדזערע קלובן הָאבן ַאלץ ֿפון ֿפינף ביז עטלעכע טויזנטער מיטגלידער.

די יוניָאן ַארום דעם לַאנד
יוניָאן  דער  ביז  נָארבָאטן  אין  יוניָאן  דער  ֿפון  רַאיָאנען,   18 ֿפון  בַאשטײט  יוניָאן  די 
סידװעסט. אין יעדער רַאיָאן איז דָא ַא ביורָא, ָאדער עטלעכע ביורָאען. דָאס הײסט 
ַאז מיר זַײנען אין דער נָאענט װען ָארבעטסָארטן אין דעם רַאיָאן דַארֿפן שטיץ. ס'רוֿב 
מָאל  ָאֿפט  װעלכע  ַאקטיװיטעטן  און  בילדונגען  קורצן,  ַאלײן  ַארַאנזשירן  רַאיָאנען 

זַײנען בחינם. בַאזוכט unionen.se ֿפַאר װַײטער אינֿפָארמַאציע.

דעמָאקרַאטיע אין דער יוניָאן
די יוניָאן איז ַאן ָארגַאניזַאציע ָאנגעֿפירט ֿפון די מיטגלידער דורך רעּפרעזענטַאטיװער 
אויס  דירעקטָארן-קָאלעגיע  ַא  קלַײבן  קלובן  די  ֿפון  מיטגלידער  די  דעמָאקרַאטיע. 
אויֿפן  קלוב  קײן  ניט  הָאט  מע  טָאמער  ַארבעטסָארט-ֿפַארטרעטער  ַאן  למשל  ָאדער 
ַארבעטסָארט. דער קָאנגרעס איז די העכסטע בַאשליסנדיקע קערּפערשַאֿפט ֿפון דער 
יוניָאן. 260 ֿפַארטרעטערס טרעֿפן זיך יעדע ֿפיר יָאר און בַאשליסן װָאס די יוניָאן 
זָאלן װַײטער אויסֿפירן. דער גרונט בַאשטײט ֿפון ֿפירלײגן ֿפון מיטגלידער, רַאיָאנען 
עקָאנָאמיע,  װעגן  אויך  בַאשליסט  קָאנגרעס  דער  דירעקטָארן-קָאלעגיע.  דער  און 

סטַאטוטן, מיטגליד-ָאּפצָאלן און קלַײבט די דירעקטָארן-קָאלעגיע אויס.

די ָאנֿפירערס ֿפון דער יוניָאן
די דירעקטָארן-קָאלעגיע ֿפונעם ֿפַאראײן ֿפירט ָאן די ַארבעט ֿפונעם ֿפַאראײן צװישן 
די קָאנגרעסן און הָאט בכלל 13 מיטגלידער, װעלכע מע קלַײבט אויס אויֿפן קָאנגרעס. 
דירעקטָארן-קָאלעגיע  די  שטיץ  עקסּפערטן  ָאנגעשטעלטע  מיט  ֿפַאראײן-ביורָא  ַא 
אונטער װען עס קומט צו למשל ֿפַארהַאנדלונגען, קָאנסולטַאציעס, יוריסּפרודענץ, 
ַאזוי  און  ַאדמיניסטרַאציע  קָאמוניקַאציע,  בילדונג,  ַארבעט,  דער  בַײ  סיטוַאציע 

װַײטער. מע געֿפינט דעם ביורָא אויף ָאלָאף ּפַאלמעס גַאטַא אין שטָאקהָאלם. 

לָאזט ַאבי װען איבער ַא ֿפירלײג!
יעדער מיטגליד ֿפון דער יוניָאן קען איבערלָאזן ַא ֿפירלײג צו זַײן קלוב, 

רַאיָאן-רָאט, ֿפַאראײן-רָאט און דעם קָאנגרעס. דערצו קענען ַאלע 
מיטגלידער ַאבי װען איבערלָאזן ַא ֿפירלײג צו דער דירעקטָארן-קָאלעגיע ֿפון 
דער רַאיָאן ָאדער דעם ֿפַאראײן. זײ װעלן נָאך דעם ענטֿפערן אין ניט מער װי 

דרַײ חדשים.



הצלחהדיקע נַאציָאנַאלע צוזַאמענַארבעט
צענטרַאל-ָארגַאניזַאציע,  ַארבעטעט-נעמערס  דער  ֿפון  מיטגליד  ַא  איז  יוניָאן  די 
TCO, װָאס װירקט אויף ּפָאליטיקַאנטן לויט די אינטערעס ֿפון די ַארבעט-נעמערס 
ֿפַאר  ָארגַאניזַאציע  ַאן   ,PTK ֿפון מיטגליד  ַא  אויך  איז  יוניָאן  די  ּפרָאֿפֿפַאראײנען. 
אויף  ֿפָאקוס  ַא  מיט  ּפרָאֿפֿפַאראײנען   25 מיט  קָאָאּפערַאציע  און  ֿפַארהַאנדלונג 
ַא   – אינדוסטריע  דער  אין  ֿפרָאֿפֿפַאראײנען  די  ֿפַארזיכערונג-ענינים.  און  ּפענסיע 
הָאבן  װעלכע  ּפרָאֿפֿפַאראײנען  זעקס  צװישן  ֿפַארהַאנדלונג  ֿפון  צוזַאמענַארבעט 
אונטערגעשריבן דעם אינדוסטריע-ָאּפמַאך -  איז נָאך ַא בַײשּפיל ֿפון קָאָאּפערַאציע. 
דער אינדוסטריע-ָאּפמַאך בַאשטימט װי ַאזוי מע ֿפַארהַאנדלט אין דער אינדוסטריע-
סֿביֿבה און הָאט ַארויסגערוֿפן סטַאבילקײט, ָארדענונג און ַא רעעלע לוין-ַאנטװיקלונג. 
די ַארבעט-נעמערס קָאָאּפערַאציע-ָאּפמַאך איז נָאך ַא צוזַאמענַארבעט. ֿפינף ַארבעט-
בַאװַײזן  יטניָאן,  די  זײ  צווישן  ּפרָאֿפֿפַאראײנעם,  זעקס  און  געבער-ָארגַאניזַאציעס 

דעם ּפריװַאטן סעקטָארס בַאטַײט ֿפַאר דער שװעדישער עקָאנָאמיע. 

די יוניָאן איז װיכטיק אין אויסלַאנד
ַא סך ֿפון די מיטגלידער ֿפון דער יוניָאן ַארבעטן הַײנט אין ֿפירמעס װעלכע הַאנדלען 
אויף ַא גלָאבַאלן ַארבעט-מַארק. װען ֿפירמעס און ַארבעט-מַארקען מעקן די גרענעצן 
די  װיכטיקער.  ַאלץ  ּפרָאֿפֿפַאראײנען  ֿפון  קָאָאּפערַאציע  און  ַארבעט  די  װערט  אויס 
און  מיטגלידער  די  ֿפון  אינטערעס  לויטן  ַארבעטן  צו  איז  יוניָאן  דער  ֿפון  אויֿפגַאבע 
גרײכן זיך דערמיט איבער די שװעדישע גרענעצן. מיר ַארבעטן צו װירקן אויף די 
ַארענעס װּו מע מַאכט בַאשלוסן, אי אין אײרָאּפע אי אויף ַא גלָאבַאלן ניװָא. מחמת 
דעם ַאז מיר װילן למשל ֿפַארמערן די רעּפרעזענטַאציע ֿפון אײרָאּפעישע ֿפירמעס, 
אויף  װירקן  צו  ּכדי  ָאּפמַאכן  גלָאבַאלע  און  אײרָאּפעישע  מער  נָאך  אונטערשרַײבן 
ַאבעטן  מיר  אײ"ֿפ.  דעם  ֿפון  קערּפערשַאֿפטן  בַאשליסנדיקע  די  אין  ּפָאליטיקַאנטן 
סך  ַא  ֿפון  מיטגליד  ַא  זַײנען  מיר  און  ּפרָאֿפֿפַאראײנען  אויסלענדישע  מיט  צוזַאמען 

אינטירנַאציָאנַאלע ָארגַאניזַאציעס.



ַאחוץ אונדזער מיטגלידערשַאֿפט ֿפַאר ַארבעט-
נעמערס אינעם ּפריװַאטן סעקטָאר בַאגריסן מיר 

אויך אײנציקע געשעֿפט-ֿפַארמָאגערס און שטודענטן. 
בעלי-בּתים קענען אויך װערן מיטגלידער. מע קען 

אויך װערן ַא גַאסט-מיטגליד אויב מע הָאט צושטַאנד 
צו ַארבעטן אין שװעדן און איז ַא בירגער ֿפון ַא לַאנד 
װָאס איז ניט קײן מיטגליד ֿפונעם אײ"ֿפ/אײרָאּפעישן 

עקָאנָאמישן רַאיָאן און שװײץ.

.unionen.se לײענט װַײטער אויף



קלינגט די 
 יוניָאן ָאן 

0770-870 870
מיר ענטֿפערן אַײערע ֿפרַאגעס װעגן דעם 

ַארבעטסלעבן און אַײער מיטגלידערשַאֿפט.

גיט ַאכטונג ַאז אונדזערע קָאנסולטַאציעס זַײנען אויף 
שװעדיש. איר קענט ָאבער ָאֿפט מָאל בַאקומען ַא 

קָאנסולטַאציע אויף ענגליש, געװענדט אין װער ַארבעט 
אויף דעם טָאג. װילט איר ַא קָאנסולטַאציע אויף ַאן 

ַאנדער שּפרַאך װעלן מיר טָאן װָאס מיר קענען צו 
העלֿפן אײך.

unionen. איר קענט אויך געֿפינען ענטֿפערס אויף
se װּו טײל אינֿפָארמַאציע איז דָא אויף ענגליש.

מיר זַײנען דָא אין: בָארלענגע, בָארָאס, געװלע, געטעבָארג, העלסינגבָארג, יענקעּפינג, קַאלמַאר, קַארלסהַאמן, קַארלסטַאד, לינקעּפינג, לולעָא, 
מַאלמע, שעלעֿפטעָא, שעװדע, שטָאקהָאלם, סונדסװַאל, סעדערטעליע, טרָאלהעטַאן, אומעָא, אוּפסַאלַא, װיסבי, װעסטערָאס, װעקשע, ערעברָא.
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